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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2021 
(ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 162/2021    
 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 
11. ΕΓΚΡΙΣΗ 3ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΜΕΛΕΤΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΈΔΕΣΣΑΣ». 

 
Σήμερα Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε με τη 

διαδικασία της τηλεδιάσκεψης και σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 10 του 

Π.Ν.Π. 55/Α΄/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του», η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη 

πρόσκληση αριθ. πρωτ. 7.325/27-5-2021 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), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 
του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133) 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 συμμετείχαν τα έξι (6) από τα (7) 

μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 
3. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος, 

4. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 
5. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. Μέλος,  

6. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος. 

1. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. Μέλος. 
 

           Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των 
Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που 

αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας. 
            Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική 

υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. 
           Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αρχίζουν να συζητούν 

το θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
          Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  εκθέτει στα 

μέλη της Οικονομικής Επιτροπής το  αριθμ. πρωτ. 6.145/10-5-2021  3ο Πρακτικό 
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Ελέγχου Δικαιολογητικών  Προσωρινού Αναδόχου για την εκτέλεση της μελέτης με 
τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΕΔΕΣΣΑΣ», της Επιτροπής 
διαγωνισμού όπως αυτή συγκροτήθηκε με την αριθμ. 256/2020 όμοια απόφαση της 

Οικονομικής, το οποίο έχει ως εξής: 
 

3 ο  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  
Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  
Ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

 
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: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΕΔΕΣΣΑΣ», 
προϋπολογισμού : 33.946,23€ + 8.147,10€ Φ.Π.Α.24% = 42.093,33€, σύμφωνα 
με την 71Μ/2019 μελέτη. 

 
Στην Έδεσσα σήμερα την 10-05-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο κτίριο Δημαρχείου Έδεσσας, η Επιτροπή 
Διαγωνισμού (Ε.Δ.) η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 256/01-09-2020 Απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής Έδεσσας, για τη διενέργεια διαγωνισμού της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ 
ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΕΔΕΣΣΑΣ» (Αρ. Μελ. 71Μ/2019), προκειμένου να 
ελέγξει τα εγκαίρως προσκομισθέντα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου, 
σύμφωνα με το εγκεκριμένο, με την αριθ. 79/23-03-2021 απόφαση της οικονομικής 
επιτροπής, πρακτικό 2 (αριθ. πρωτ. 3594/11-03-2021). 
 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες : 

1. Θεόδωρος Δανιηλίδης – Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, ως Πρόεδρος, 

2. Ελισσάβετ Αντωνιάδου – Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, ως μέλος, 

3. Βασίλειος Αργυρός – Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, ως μέλος, (εκπρόσωπος ΤΕΕ) 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 80 & 103 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): 
Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, 

2. Την, αριθ. πρωτ. 15860/19-11-2020, Διακήρυξη Ανοικτής Δημοπρασίας της 
μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΕΔΕΣΣΑΣ», 

3. Το, αριθ. πρωτ. 1285/01-02-2021, 1ο Πρακτικό Συνοπτικού Διαγωνισμού της 
μελέτης, 

4. Την, με αριθ. 42/19-02-2021, Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Έδεσσας για έγκριση του παραπάνω Πρακτικού 

5. Το, αριθ. πρωτ. 2730/01-03-2021, έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ. & Π.Δ.Ε. με το 
οποίο κοινοποιήθηκε η αριθ. 42/19-02-2021 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Δήμου Έδεσσας στους συμμετέχοντες στη δημοπρασία, 

6. Το, αριθ. πρωτ. 3594/11-03-2021, 2ο Πρακτικό Συνοπτικού Διαγωνισμού της 
μελέτης, 

7. Την, με αριθ. 42/19-02-2021, Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Έδεσσας για έγκριση του παραπάνω Πρακτικού και ανάδειξη, ως προσωρινού 
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αναδόχου της μελέτης την σύμπραξη μελετητών που απαρτίζεται από τους 
κάτωθι: 
1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. (δ.τ. ΓΕΩΤ.ΕΡ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Ε.Ε.) 
2. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ) ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

3. ΚΩΤΣΙΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
4. ΛΑΤΣΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ - ΛΟΥΚΑ 
5. ΡΟΜΠΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 

8. Το, αριθ. πρωτ. 4557/31-03-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ. & Π.Δ.Ε. με το 
οποίο κοινοποιήθηκε η αριθ. 79/23-03-2021 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Δήμου Έδεσσας στους συμμετέχοντες στη δημοπρασία, 

9. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση, κατά των αρ. 42/19-02-2021 

και 79/23-03-2021 Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Έδεσσας, από 
τους συμμετέχοντες στη δημοπρασία, 

10.Το, αριθ. πρωτ. 5327/15-04-2021, έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ. & Π.Δ.Ε. – 
Πρόσκληση προσωρινού αναδόχου για προσκόμιση δικαιολογητικών, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 103 του Ν. 4412/16, 

11.Το, αριθ. πρωτ. 6019/29-04-2021, αίτημα παράτασης προσκόμισης 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, 

12.Την, με αριθ. πρωτ. 6145/06-05-2021, αίτηση του προσωρινού αναδόχου με την 
οποία έγινε εμπρόθεσμη υποβολή, των απαιτούμενων δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, 
ολοκλήρωσε την διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών που προσκομίσθηκαν, 

και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και τα αντίστοιχα άρθρα της Διακήρυξης 
της μελέτης, διαπίστωσε ότι υπάρχουν ελλείψεις στα προσκομισθέντα δικαιολογητικά.  
 
Συγκεκριμένα, δεν προσκομίστηκαν: 

1) Φορολογική Ενημερότητα της (εκ των μελετητών) κ. Κώτσιρα Ευαγγελίας του 
Δημητρίου κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού (ήτοι 22.12.2020). 
Η από 01-05-2021 υπεύθυνη δήλωση καθώς και τα συνημμένα σε αυτήν 
έγγραφα και φορολογικά στοιχεία τα οποία παραθέτει (βεβαιώσεις / 
ειδοποιητήρια οφειλών έτους 2020 – στοιχεία πληρωμών για το διάστημα από 01-
01-2020 έως 29-04-2021 – αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας με 
ημερομηνία έκδοσης 24-03-2020 – έντυπα αιτημάτων προς την αρμόδια ΔΟΥ με 
ημερομηνία από 22-04-2021 και μεταγενέστερα) δεν καλύπτουν τις απατήσεις 
του εδαφίου (β2) της §22.1.2 του άρθρου 22 «Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής» της διακήρυξης της μελέτης, σύμφωνα με το οποίο σαφώς 
απαιτείται η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας. 
Το συγκεκριμένο στοιχείο, δεν δύναται να ελεγχθεί από την υπηρεσία μας, 
σύμφωνα με την αριθ. (3) αναφορά της κ. Κώτσιρα Ευαγγελίας του Δημητρίου 
στην, από 01-05-2021, υπεύθυνη δήλωση της, καθώς στο ΤΕΥΔ που υπέβαλε στο 
φάκελο δικαιολογητικών του οικονομικού φορέα, δεν παρέχεται εξουσιοδότηση 
για πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 22 της 
διακήρυξης, σύμφωνα με το οποίο: “Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να 
υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η 
αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις 
συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 
οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό 
μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα 
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αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο ΤΕΥΔ.” 
 
2) Φορολογική Ενημερότητα του (εκ των μελετητών) κ. Λάτσου Λεωνίδα – 
Χρήστου του Θεόδωρου – Λουκά κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισμού (ήτοι 22.12.2020). Η αριθ. πρωτ. 69475799/09-10-2020 
φορολογική ενημερότητα την οποία προσκομίζει έχει ημερομηνία λήξης ισχύος την 
09-11-2020 και επομένως δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης. Επιπλέον 
το από29-04-2021 αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο σε 
παρελθόντα χρόνο (άρθρο 3Α’, ΠΟΛ1274/2013) το οποίο προσκομίζει, βεβαιώνει 
ότι ο ως άνω αναφερόμενος είναι ενήμερος για χρέη του στο Δημόσιο την 28-02-
2021 και επομένως δεν καλύπτει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού 
(ήτοι 22.12.2020). Τέλος τα λοιπά φορολογικά στοιχεία τα οποία παραθέτει 
(βεβαιώσεις / ειδοποιητήρια οφειλών – στοιχεία πληρωμών για τα έτη 2019 και 
2020) δεν καλύπτουν τις απατήσεις του εδαφίου (β2) της §22.1.2 του άρθρου 22 
«Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής» της διακήρυξης της μελέτης, 

σύμφωνα με το οποίο σαφώς απαιτείται η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας. 
 
3) Ασφαλιστικές ενημερότητες για το προσωπικό της (εκ των μελετητών) εταιρείας 
Γεώργιος Διδασκάλου και ΣΙΑ Ε.Ε. κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισμού (ήτοι 22.12.2020). 
Οι, με αριθ. πρωτ. 590/10-03-2020 και 3669/10-12-2019 ασφαλιστικές 
ενημερότητες της Περιφερειακής Μονάδας e-efka (τέως ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ) τις 
οποίες προσκομίζει έχουν ημερομηνία λήξης ισχύος την 31-05-2020 και 10-06-
2020 αντίστοιχα, και επομένως δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις της διακήρυξης. 
Συγκεκριμένα, δεν καλύπτονται οι απαιτήσεις του εδαφίου (β1)της §22.1.2 του 
άρθρου 22 «Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής» της διακήρυξης, 
σύμφωνα με το οποίο: “Οι εγκατεστημένες στην Ελλάδα εταιρείες/Γραφεία 
Μελετών υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας 
(ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ για το λοιπό προσωπικό.” 

 
Σύμφωνα με τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται  
α) την απόρριψη της προσφοράς του παραπάνω αναφερόμενου προσωρινού 

αναδόχου, και  
β) την ανακήρυξη ως «προσωρινού αναδόχου» της αριθ. 71Μ/2019 μελέτης 

με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΕΔΕΣΣΑ», την ΕΝΩΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: «ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. (δ.τ. ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε.)» - «ΓΕΩΓΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ (δ.τ. ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε.)», η οποία 
προσέφερε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής σύμφωνα με το άρθρο 21.1 της διακήρυξης. 
 

Για διαπίστωση των ως άνω, συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο αφού 
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται και με την παρούσα διαβιβάζεται στην 
Οικονομική Επιτροπή Δ. Έδεσσας για περαιτέρω ενέργειες. 

           Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
να αποφασίσουν σχετικά, δηλαδή να εγκρίνουν το 3ο Πρακτικό της δημοπρασίας. 

 Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού εξέτασε με 

προσοχή τα στοιχεία της δημοπρασίας και διαπίστωσε ότι αυτή έχει διεξαχθεί 
νομότυπα κι αφού έλαβε υπόψη της:  
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          α)τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παρ. 1η του Ν. 4735/20120 ( ΦΕΚ  Α΄197) 

«Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων 
στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας 

Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του 
Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη 
λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις»,  

β) τις αριθ. 256/2020, 42/2021 και 79/2021 αποφάσεις  της,  
γ) το με αριθ. πρωτ. 6.145/10-5-2021 πρακτικό  τη Επιτροπής Διαγωνισμού,  

          δ) τη με αριθ. πρωτ. 15.860/19-11-2020 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού 

για την αεκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Γέφυρας Προφήτη Ηλία 
Έδεσσας», 

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

Α) Την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα:  «ΣΥΜΠΡΑΞΗ 

ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. (δ.τ. ΓΕΩΤ.ΕΡ. 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Ε.Ε.) - ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΕΔΕ) 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - ΚΩΤΣΙΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - 
ΛΑΤΣΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΛΟΥΚΑ - ΡΟΜΠΟΛΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ» λόγω ελλείψεων στα προσκομισθέντα δικαιολογητικά. 

Β) Αναδεικνύει  ως «προσωρινό μειοδότη» της αριθμ. 71Μ / 2019  μελέτης με 
τίτλο «Μελέτη Γέφυρας Προφήτη Ηλία Έδεσσας», προϋπολογισμού σαράντα δύο 
χιλιάδων ενενήντα τριών ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (42.093,33€) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., την ένωση οικονομικών φορέων: «ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. (δ.τ. ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ Α.Ε.)» - 

«ΓΕΩΓΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΛΕΤΩΝ (δ.τ. ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε.)», η οποία προσέφερε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-

τιμής σύμφωνα με το άρθρο 21.1 της διακήρυξης. 
            Γ. Τη  συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:40 π.μ. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 162/2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
κατωτέρω.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Έδεσσα 7-6-2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ιωάννης Χατζόγλου, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, 
Ιωάννης Μουράτογλου, Μιχάλης Σαμλίδης, Ιωάννης 

Τσεπκεντζής. 
 

Αποδέκτες προς ενέργεια: 

-Επιτροπή Διαγωνισμού( όπως συγκροτήθηκε με την αριθ. 256/2020 απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής). 
 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση:  
- Προϊστάμενο Δ/νσης  Τ.Υ. & Π κ. Ηλία Γκουγιάννο. 


