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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 120/2019   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
4.   ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ   
ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ  ΤΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ  ΜΕ  ΤΙΤΛΟ  «ΣΧΕΔΙΟ  ΒΙΩΣΙΜΗΣ 
ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ».

Σήμερα Τετάρτη 24 Απριλίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:00  π.μ.  συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από 
έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 7.127/19-4-2019 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί 
σ’  όλα  τα  μέλη αυτής,  τακτικά  και  αναπληρωματικά,  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του 
άρθρου  75  του  Ν.  3852/2010(ΦΕΚ  Α'  87),  και  είχε  δημοσιευθεί  στο  Δημοτικό 
Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της 
ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα τέσσερα (4) από  τα 
εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος, 
2. Χρήστος  Δασκάλου   - 

Αντιπρόεδρος,
3. Μιχάλης Σαμλίδης – Τακτ. μέλος,
4. Αναστάσιος Δίου Αναπλ. μέλος.

1.  Χρήστος Βερικούκης – Τακτ. μέλος,
2. Γεώργιος Κούκος – Τακτ.μέλος,
3. Ιωάννης Μουράτογλου- Τακτ. μέλος, 
4. Χρήστος Πέτκος Τακτ. μέλος.

          Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
         Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει την 
έναρξη  της  συνεδρίασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  και  προτείνει  να  συζητηθούν 
σήμερα  ως  κατεπείγοντα,  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  της  παρ.  3  του  άρθρου  75  του 
Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα : 

1. Εισήγηση  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  λήψη  απόφασης  για  επιλογή 
χρηματοπιστωτικού  ιδρύματος  για  την  σύναψη  δανείου  για  τη  χρηματοδότηση 
κατασκευής αθλητικών εγκαταστάσεων στη θέση Πασά Τσαίρ του Δήμου Έδεσσας.

2. Σύνταξη σχεδίου 5ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 
2019.
         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις 
του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα
κρίνει  τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα,  τα οποία πρέπει  να συζητηθούν σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να 
ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 
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        Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής το αριθ. πρωτ. 5331/27-3-2019 πρακτικό Δημοπρασίας για την 
ανάδειξη  προσωρινού  αναδόχου  εκτέλεσης  της  μελέτης  με  τίτλο  «Σχέδιο  Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας  Έδεσσας», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής, πάνω στις 
τιμές του τιμολογίου της αριθ. 84Μ/19 μελέτης που έγινε στις 27-3-2019 από τριμελή 
επιτροπή που ορίστηκε με την αριθ. 42/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, το 
οποίο έχει ως εξής:

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  1 ο  
Ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και ελέγχου και βαθμολόγησης 

των τεχνικών και οικονομικών προσφορών
  Συνοπτικού ανοικτού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, με  
κριτήριο  ανάθεσης  την  «πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά»  
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της  
μελέτης:  «Σχέδιο  Βιώσιμης  Αστικής Κινητικότητας  Έδεσσας»,   προϋπολογισμού: 
27.992,26€ +  6.718,14€  Φ.Π.Α.24% =  34.710,40€, σύμφωνα με την  84Μ/2018 
μελέτη.
  Στην Έδεσσα,  την   27-3-2019 ημέρα Τετάρτη  και  ώρα 10.00 πμ. στα γραφεία της  
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Έδεσσας, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι : 
1. Ιωάννης Καντούτσης ως Πρόεδρος,  Αρχιτέκτων Μηχανικός  ΠΕ,  Υπάλληλος του Δήμου  
Έδεσσας
2. Θεόδωρος Δανιηλίδης ως μέλος,  Πολιτικός Μηχανικός  ΠΕ,  Υπάλληλος του Δήμου  
Έδεσσας
3. Κωνσταντίνος  Χατζής ως μέλος,  Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ  (εκπρόσωπος ΤΕΕ)
που  αποτελούμε  την  Επιτροπή  Διαγωνισμού  και  οριστήκαμε  με  την  αριθ.  42/2019 
απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Έδεσσας,  έχοντας  υπόψη την  3699/4-3-
2019  Διακήρυξη της δημοπρασίας  της μελέτης του θέματος, συγκεντρωθήκαμε έγκαιρα  
στον  οριζόμενο  χώρο  και  καλέσαμε  τους  ενδιαφερόμενους  για  τη  δημοπρασία  της  
παραπάνω μελέτης να προσέλθουν για την επίδοση των προσφορών τους. 
Μετά την παρέλευση της 10.00 π.μ., όπως ορίζεται  στη διακήρυξη, ο πρόεδρος της Ε.Δ.  
κήρυξε τη λήξη του χρόνου παράδοσης των προσφορών και στη συνέχεια επικοινώνησε με  
την  υπηρεσία  πρωτοκόλλου  και  διαπίστωσε  ότι  κατατέθηκε  μία  (1)   προσφορά  
ταχυδρομικώς.
Η προσφορά που υποβλήθηκε, καταχωρήθηκε κατά σειρά κατάθεσής της και καταγράφηκε  
η επωνυμία του οικονομικού φορέα, η τάξη και κατηγορία του, ως εξής:
Α/
Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1.

Ένωση Οικονομικών Φορέων:  « “ΛΕΒΕΝΤΗ ΣΟΦΙΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ, Αγρ. 
Τοπογράφος Μηχανικός”  - “ΜΥΡΙΣΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του  ΧΡΗΣΤΟΥ  Αγρ.  
Τοπογράφος Μηχανικός” – “ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ”  - “ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ,  
Πολεοδόμος – Χωροτάκτης Μηχανικός” ». 

ΕΔΡΑ:  ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ 88  - Τ.Κ. 55 131 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ    -   ΤΗΛ./FAX: 
2310 441690  -  EMAIL: info  @  mimel  .  gr   
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1α.

ΛΕΒΕΝΤΗ ΣΟΦΙΑ του 
ΣΤΕΡΓΙΟΥ, Αγρ. 
Τοπογράφος Μηχανικός
 ΤΗΛ. 2310 441690
 FAX : 2310 441690 
EMAIL: s  .  leventi  @  mimel  .  gr  

ΑΡ. 
ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΞΗ

22451
10 ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩ
Ν ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ
Α΄

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΔΡΑ
Αγρ. 

Τοπογράφος 
Μηχανικός

Λογοθέτου 13, 
Τ.Κ. 54655, 
Θεσσαλονίκη

1β
.

ΜΥΡΙΣΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
του  ΧΡΗΣΤΟΥ  Αγρ. 
Τοπογράφος Μηχανικός
ΤΗΛ.:  2441 041296
FAX :  2441 080463
EMAIL: 
e  44209@  gmail  .  com  

ΑΡ. 
ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΞΗ

7013
10 ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩ
Ν ΕΡΓΩΝ

Γ΄

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΔΡΑ
Αγρ. 

Τοπογράφος 
Μηχανικός

Υψηλάντου 69, 
Τ.Κ. 43100, 

Καρδίτσα

1γ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΤΗΛ. 210 8847035
EMAIL: delphi_eng@tee.gr

ΑΡ. 
ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΞΗ

604
10 ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩ
Ν ΕΡΓΩΝ

Γ΄

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΔΡΑ
Επτανήσου 47, 

Τ.Κ. 11361, 
Αθήνα

1δ. 

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του 
ΜΙΧΑΗΛ, Πολεοδόμος – 
Χωροτάκτης Μηχανικός
ΤΗΛ.:  6972 664734
 FAX : 213 0087952 
 EMAIL:  
k.chatzigiannis@hotmail.g
r

ΑΡ. 
ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΑΞΗ

22196

02 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕ

Σ ΚΑΙ 
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ

Γ΄

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΔΡΑ
Πολεοδόμος – 
Χωροτάκτης 
Μηχανικός

Εμμανουήλ 
Μπενάκη 25, 
Τ.Κ. 10678, 

Αθήνα
    Ακολούθως,  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  αποσφράγισε  τον  υποφάκελο 
Δικαιολογητικών του μοναδικού συμμετέχοντα οικονομικού φορέα και  διαπίστωσε ότι  
δεν υπάρχουν ελλείψεις (άρθρο 20.2 της διακήρυξης).

    Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού αποσφράγισε τον  υποφάκελο της Τεχνικής 
Προσφοράς (Τ.Π.) του μοναδικού συμμετέχοντα οικονομικού φορέα και  διαπίστωσε ότι  
περιλαμβάνει τα κατ΄ελάχιστο απαιτούμενα στοιχεία (άρθρο 20.3 της διακήρυξης), ήτοι: α)  
Τεχνική Έκθεση, β) Πρόταση Μεθοδολογίας,  γ) χρονοδιάγραμμα,  δ) οργανόγραμμα και  
έκθεση  τεκμηρίωσης  καθηκόντων  και   ε)  στοιχεία για τη  συνοχή της  ομάδας  μελέτης.  
Έπειτα  η Επιτροπή διαγωνισμού  αξιολόγησε  την  τεχνική  προσφορά και  προχώρησε  στη  
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βαθμολόγησή της, με βάση τα κριτήρια ανάθεσης και  κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς  
(άρθρο 21 της διακήρυξης). 
Συγκεκριμένα:
Στο  Κριτήριο  1ο (Κ1)   Τεχνικής  προσφοράς (άρθρο  21.1  της  διακήρυξης),  
αξιολογήθηκε «ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς εκπόνηση  
μελέτης όπως προκύπτει από την Τεχνική Έκθεση, με εντοπισμό των θεμάτων στα οποία  
πρέπει  να δοθεί  ιδιαίτερη  σημασία κατά την εκπόνηση της  μελέτης».  Ο διαγωνιζόμενος  
καλύπτει  τις  απαιτήσεις  του  ανωτέρου  κριτηρίου  και  λαμβάνει  βαθμολογία  για  το  
συγκεκριμένο κριτήριο, Κ1: 85,00.
Στο  Κριτήριο  2ο (Κ2)   Τεχνικής  προσφοράς (άρθρο  21.1  της  διακήρυξης),  
αξιολογήθηκε «η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας εκπόνησης της μελέτης όπως  
προκύπτει  από  την Πρόταση Μεθοδολογίας  και  το Χρονοδιάγραμμα».  Ο διαγωνιζόμενος  
καλύπτει  τις  απαιτήσεις  του  ανωτέρου  κριτηρίου  και  λαμβάνει  βαθμολογία  για  το  
συγκεκριμένο κριτήριο, Κ2: 75,00.
Στο  Κριτήριο  3ο (Κ3)   Τεχνικής  προσφοράς (άρθρο  21.1  της  διακήρυξης),  
αξιολογήθηκε «η οργανωτική πληρότητα και  αποτελεσματικότητα του οικονομικού φορέα  
όπως  προκύπτει  από  το  Οργανόγραμμα,  την  Έκθεση  Τεκμηρίωσης  Καθηκόντων  και  
Κατανομής Εργασιών του συντονιστή και της ομάδας μελέτης και τα Στοιχεία για τη Συνοχή  
της Ομάδας Μελέτης». Ο διαγωνιζόμενος καλύπτει τις απαιτήσεις του ανωτέρου κριτηρίου  
και λαμβάνει βαθμολογία για το συγκεκριμένο κριτήριο, Κ3: 80,00.
Σύμφωνα με τη διακήρυξη (άρθρο 21.2),  η Βαθμολογία για την Τεχνική Προσφορά 
(Τ.Π.), προκύπτει ως εξής:
Β ΤΠ  =  30%*Κ1  +  40%*Κ2  +  30%*Κ3  =  30%*85,00 + 40%*75,00 + 30%*80,00  = 
79,50. 
    Μετά την βαθμολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς, σε επόμενη συνεδρίαση στις  
4/4/2019, η Επιτροπή Διαγωνισμού αποσφράγισε τον υποφάκελο της Οικονομικής 
Προσφοράς (Ο.Π.) του μοναδικού συμμετέχοντα οικονομικού φορέα και διαπίστωσε ότι ο  
διαγωνιζόμενος προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση επί του συνόλου της 
προεκτιμώμενης αμοιβής δέκα τοις εκατό (10%),  ως ακολούθως:
α/
α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΤΩ
ΣΗ 

1.

Ένωση Οικονομικών Φορέων: « “ΛΕΒΕΝΤΗ ΣΟΦΙΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ, 
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός”  - “ΜΥΡΙΣΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του 
ΧΡΗΣΤΟΥ  Αγρ. Τοπογράφος” – “ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ”  - “ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ, Πολεοδόμος – Χωροτάκτης 
Μηχανικός” ».

10%

Σύμφωνα με τη διακήρυξη (άρθρο 21.3), η  Βαθμολογία για την Οικονομική Προσφορά  
(Ο.Π.), προκύπτει ως εξής:
ΒΟΠ = 100 x  (1-ΟΠ/ΠΑ), όπου ΠΑ είναι η προεκτιμώμενη αμοιβή, οπότε: ΒΟΠ = 100 x 
(1-ΟΠ/ΠΑ) = 100 x  (1 - 25.193,03 / 27.992,26) = 10,00
    Ύστερα από τη βαθμολόγηση της Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς ακολούθησε η  
στάθμιση της βαθμολογίας της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς του 
προσφέροντος, βάσει του άρθρου 21.4 της διακήρυξης. H συνολική βαθμολογία κάθε  
προσφοράς U προκύπτει από το άθροισμα:
 U =  Β ΤΠ * 80% +  Β ΟΠ * 20% = 79,50 * 80% +  10,00 * 20% = 63,60 +2,00 = 65,60
    Η  Ε.Δ.  λαμβάνοντας  υπόψη  τα  παραπάνω,  και  ύστερα  από  διαλογική  συζήτηση  
αποφασίζει  ομόφωνα και  εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή την ανακήρυξη ως  
«προσωρινού μειοδότη» την  Ένωση Οικονομικών Φορέων: « “ΛΕΒΕΝΤΗ ΣΟΦΙΑ 
του ΣΤΕΡΓΙΟΥ, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός”  -  “ΜΥΡΙΣΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του  
ΧΡΗΣΤΟΥ  Αγρ. Τοπογράφος” – “ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  ”   -  “ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του  ΜΙΧΑΗΛ,  
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Πολεοδόμος – Χωροτάκτης Μηχανικός” » η οποία προσέφερε την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής σύμφωνα με το  
άρθρο 21.1 της διακήρυξης,  της  αρ. 84Μ / 2018  μελέτης με τίτλο «Σχέδιο Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας  Έδεσσας»
    Έτσι σήμερα την 4/4/2019, η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει και υπογράφει  
παρακάτω, το παρόν Πρακτικό και ακολούθως το διαβιβάζει προς την Οικονομική  
Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας προς  έγκριση του.
         Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού εξέτασε με προσοχή 
τα στοιχεία της δημοπρασίας και αφού διαπίστωσε ότι αυτή έχει διεξαχθεί νομότυπα 
έλαβε υπόψη της: 

α)τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

β)την αριθ. 42/2019 απόφασή της , 
γ)το αριθ. πρωτ. 5331/27-3-2019  πρακτικό  της Επιτροπής διαγωνισμού, 
δ)την  αριθ.  3699/4-3-2019  διακήρυξη  δημοσίου  διενέργειας  συνοπτικού 

διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  της  μελέτης  με  τίτλο  «Σχέδιο  Βιώσιμης  Αστικής 
Κινητικότητας  Έδεσσας», 

Αποφασίζει ομόφωνα
          Α. Την έγκριση του αριθ. πρωτ. 5331/27-3-2019  πρακτικού  της Επιτροπής 
διαγωνισμού.

    Β. Την ανάδειξη της ένωσης οικονομικών φορέων  « “ΛΕΒΕΝΤΗ ΣΟΦΙΑ του 
ΣΤΕΡΓΙΟΥ,  Αγρ.  Τοπογράφος  Μηχανικός”   -  “ΜΥΡΙΣΙΩΤΗΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ  του 
ΧΡΗΣΤΟΥ  Αγρ. Τοπογράφος” – “ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ”  -  “ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ, 
Πολεοδόμος – Χωροτάκτης Μηχανικός” » με έδρα την οδό Θεμ. Σοφδούλη 88 στην 
Θεσσαλονίκη, ως αναδόχου (προσωρινού) της εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο  «Σχέδιο 
Βιώσιμης  Αστικής  Κινητικότητας   Έδεσσας», προϋπολογισμού  τριάντα  τεσσάρων 
χιλιάδων  επτακοσίων  δέκα  ευρώ  και  σαράντα  λεπτών  (34.710,40€) 
συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.,  η  οποία  προσέφερε  την  πλέον  συμφέρουσα  από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής πάνω στις τιμές 
του τιμολογίου της  αρ. 84Μ/2019 μελέτης της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
09:40 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 120/2019.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 25-4-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης Σαμλίδης, Χρήστος Δασκάλου, Αναστάσιος 
Δίου (Αναπλ. μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Επιτροπή Διαγωνισμού (κ. Ιωάννη Καντούτση–Πρόεδρο).
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