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3ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 

        ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ , 
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

  «ΜΕΛΕΤΗ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ  ΙΣΤΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ»  
 

 
Στη Νάουσα την 6η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 πμ.,  συνήλθε σε 

συνεδρίαση η Επιτροπή Διαγωνισμού του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, η οποία ορίσθηκε με την 

υπ΄ αρ. 118/2019 (ΑΔΑ: ΩΓΝ2ΩΚ0-ΠΙΩ), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Η.Π. . 

Νάουσας, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου,  στο 

πλαίσιο της διενέργειας του διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο : «Μελέτη 

ολοκληρωμένης ανάπλασης στον αστικό ιστό της πόλης της Νάουσας » .  

Ο προϋπολογισμός της εκτιμώμενης αμοιβής της μελέτης είναι  173.373,17€ (χωρίς τον Φ.Π.Α), η 

επιλογή αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία»  του άρθρου 27 του Ν.4412/2016  

και κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. 

Η διακήρυξη του διαγωνισμού του έργου αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 19PROC005290292 2019 07 17 

Ο διαγωνισμός της εν λόγω διακήρυξης πραγματοποιείται με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και έλαβε αύξοντα αριθμό συστήματος 

83393. 

 Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες οι: 

1. Παπαφιλίππου Αγγελάκης, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Δήμου Νάουσας, ως   Πρόεδρος,  

2. Κηριμκηρίδης  Ιορδάνης , ΠΕ Γεωλογίας, Δήμου Βέροιας, ως  τακτικό  μέλος  

3. Χατζηκώστας Ιορδάνης, ΠΕ  Πολιτικών Μηχανικών, ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ, ως τακτικό μέλος 

             

Η Επιτροπή μετά τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε τη συνέχιση της διαδικασίας του 

ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχοντας υπόψη:   

 Την με αριθ. 114/2019 (ΑΔΑ: 6Ο98ΩΚ0-ΕΝΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του  

Δήμου Η.Π. Νάουσας, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι και τα τεύχη δημοπράτησης της ανωτέρω 

μελέτης  

  Την διακήρυξη του διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 19PROC005290292 2019 07 17), 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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 Το από 09-09-2019 1ο Πρακτικό  της Επιτροπής διαγωνισμού 

 Την με αρ. 183/2019 (ΑΔΑ: 65Ξ6ΩΚ0-ΥΘ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Η.Π. Νάουσας, με την οποία εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό  

 Το γεγονός της κοινοποίησης της παραπάνω απόφασης της  , σε όλους τους προσφέροντες 

μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» και της παροχής πρόσβασης στα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά συμμετοχής και στις υποβληθείσες προσφορές των λοιπών προσφερόντων 

   Το από 10-12-2019 2ο Πρακτικό  της Επιτροπής διαγωνισμού 

 Την με αρ. 241/2019 (ΑΔΑ: ΨΝΦΚΩΚ0-ΙΣΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Η.Π. 

Νάουσας, με την οποία εγκρίθηκε του 2ου Πρακτικό 

 Την με αρ. 218/09-01-2020 πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης στον προσωρινό 

ανάδοχο, η οποία αναρτήθηκε στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στις 13-01-2020 

   τον Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως ισχύει,  

  το λοιπό ισχύον θεσμικό πλαίσιο, 

 

συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) 

του Προέδρου και των Μελών της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με α/α Συστήματος 83393 και 

προχώρησε στον  έλεγχο των δικαιολογητικών  κατακύρωσης της Διαγωνιζόμενης Ένωση Οικονομικών 

Φορέων : «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», «ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»,  « ΔΙΚΤΥΟ ΑΕ  »,   

 

Η επιτροπή διαπίστωσε πως η ένωση φορέων  υπέβαλε  τα δικαιολογητικά κατακύρωσης μέσω της 

λειτουργικότητας  της «Επικοινωνίας » στην αναθέτουσα αρχή, εντός δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. 

 

Ο πρόεδρος επικοινώνησε με την Υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου Η.Π. Νάουσας και παρέλαβε 

σφραγισμένο φάκελο που περιείχε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης σε έντυπη μορφή και διαπίστωσε πως 

κατατέθηκαν εμπρόθεσμα (εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή).   

 

Η επιτροπή διαγωνισμού εξετάζοντας τα παραπάνω διαπίστωσε ότι: 

i) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) δεν είναι ψευδή ή 

ανακριβή  

ii) τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των δικαιολογητικών έχουν υποβληθεί στο προκαθορισμένο 

χρονικό διάστημα  

iii) από τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, αποδεικνύονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 17, 18, 19 και 22 της διακήρυξης 

 και επομένως η προσφορά του νέου προσωρινού αναδόχου γίνεται αποδεκτή. 
Το παρόν Πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως: 

 
Νάουσα, 06/02/2020 

 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

   
   
   
Παπαφιλίππου Αγγελάκης Κηριμκηρίδης Ιορδάνης Χατζηκώστας Ιορδάνης 
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ Γεωλογίας ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 

  Εκπρόσωπος ΤΕΕ 
 


