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ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ    

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ  αριθμ.  26/09-06-2021  πρακτικό  συνεδρίασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής
Δήμου Θέρμης 
Αριθμ.Αποφ. 199/2021            ΘΕΜΑ  :   Έγκριση  πρακτικού  ελέγχου

δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  τεχνικών
προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την
εκπόνηση  της  μελέτης  με  τίτλο:  «Μελέτη
εσωτερικής  διαμόρφωσης  και  σύνδεσης  με  το
οδικό  δίκτυο  του  βασικού  Πράσινου  Σημείου
του Δήμου Θέρμης» 

Σήμερα  τη  09η-06-2021  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  9.00  π.μ.  συνεδρίασε  δια
τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Θέρμης μετά από την υπ’αριθ. 27004/4-
6-2021  πρόσκληση  συνεδρίασης  του  Προέδρου  και  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των
άρθρων 76 και 77 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/τεύχος Α’/2018) περί «Μεταρρύθμιση
του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας -
Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας
των  Ο.Τ.Α.  [Πρόγραμμα  «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»»  και  του  άρθρου 2  του  Ν.  4623/2019
(Φ.Ε.Κ. 134/τεύχος Α’/2019) περί «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις
για  την  ψηφιακή  διακυβέρνηση,  συνταξιοδοτικές  ρυθμίσεις  και  άλλα  επείγοντα
ζητήματα»  με  τα  οποία  αντικαταστάθηκαν  τα  άρθρα  74  και  75  του  Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.  87/τεύχος  Α’/2010)  περί  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο  9 μελών βρέθηκαν
παρόντα τα 7 μέλη, δηλαδή:

    Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                         Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1. Τσολάκης Απόστολος, Πρόεδρος          1. Μπίκος Νικόλαος

2. Αποστόλου Στυλιανός                             2. Καρκατζίνος Νικόλαος

3. Κουγιουμτζίδης Κωνσταντίνος

4. Ζελιλίδης Δαμιανός                         

5. Σαμαράς Σωκράτης.                                                                 

6. Φωτιάδης Σάββας

7. Αγοραστούδη Ευγενία

Η Συνεδρίαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  έλαβε  χώρα δια  τηλεδιάσκεψης  καθώς
σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  10  της  από  11-3-2020  πράξης  Νομοθετικού
Περιεχομένου  (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020),  η  οποία  κυρώθηκε  με  το  άρθρο  2  του  ν.
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4682/2020 ( Α’ 76),  την υπ’αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:  35169/5-6-2021 (ΦΕΚ Β' 2233/29-5-
2021)  ΚΥΑ  με  θέμα   “Έκτακτα  μέτρα  προστασίας  της  δημόσιας  υγείας  από  τον
κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από Δευτέρα 7 Ιουνίου  και ώρα 6:00 έως τη Δευτέρα 14 Ιουνίου  2021
και  ώρα  6:00”  η  συνεδρίαση  των  συλλογικών  οργάνων  πραγματοποιείται  με
τηλεδιάσκεψη.

Πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου, Νικολαΐδου Ευθυμία.

Το  2ο  και  3ο  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  συζητήθηκαν  πριν  από  το  1ο  θέμα
αυτής.

Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος  το  4ο  της  ημερησίας  διατάξεως  θέμα  είπε   ότι  με  την
υπ’αριθμ.  776/14449/5-3-2021  (α/α  213)  απόφαση  Αντιδημάρχου  Οικονομικών
Υπηρεσιών  του  Δήμου  Θέρμης  εγκρίθηκε  η  δαπάνη  και  δεσμεύτηκε  και  πίστωση
ποσού 50.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 30.7412.018 “Μελέτη εσωτερικής διαμόρφωσης
και  σύνδεσης  με  το  οδικό δίκτυο του Βασικού Πράσινου  Σημείου του Δ.  Θέρμης”
συνολικού προϋπολογισμού 276.623,49€ οικ. έτους 2021 για  τη μελέτη Εσωτερικής
Διαμόρφωσης και Σύνδεσης με το Οδικό Δίκτυο του Βασικού Πράσινου Σημείου.

Το υπόλοιπο ποσό των 226.623,49€ θα δεσμευτεί σε αντίστοιχο Κ.Α. προϋπολογισμού
οικ. Έτους 2022

Με την 55/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η εκπόνηση της μελέτης:
«Μελέτη Εσωτερικής Διαμόρφωσης και Σύνδεσης με το Οδικό Δίκτυο  του Βασικού
Πράσινου Σημείου» προϋπολογισμού 276.623,49€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Σημειώνεται ότι τόσο η αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών όσο και η Διεύθυνση
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Θέρμης  (όπως βεβαιώνεται με τις  αριθ.
πρωτ.  26321/28-7-2020  και 31124/1-9-2020 αντίστοιχα βεβαιώσεις τους) αδυνατούν να
εκπονήσουν  τις  ανωτέρω μελέτες,  εξαιτίας  του  περιορισμένου  ανθρώπινου  δυναμικού
τους,  των  ανειλημμένων  υποχρεώσεων  του  καθώς  και  λόγω  της  έλλειψης  του
απαιτούμενου τεχνικού εξοπλισμού και εξειδικευμένου λογισμικού.

Με την υπ’ αριθμ. 2/2021 μελέτη προεκτίμησης αμοιβής, προβλέπεται η εκπόνηση της
«Μελέτης Εσωτερικής   Διαμόρφωσης και Σύνδεσης με το Οδικό Δίκτυο του Βασικού
Πράσινου Σημείου»     
Το Βασικό Πράσινο Σημείο, στοχεύει στην ανακύκλωση ειδικών ρευμάτων υλικών και
αφορά  σε  έναν  οριοθετημένο  και  κατάλληλα  διαμορφωμένο  χώρο  με  κτιριακές
εγκαταστάσεις,  όπου θα γίνεται η  απόθεση  διάφορων  ρευμάτων  αποβλήτων του
Δήμου μας.

Σύμφωνα με την   προεκτίμηση αμοιβής  η «Μελέτη Εσωτερικής Διαμόρφωσης και
Σύνδεσης με το Οδικό Δίκτυο  του Βασικού Πράσινου Σημείου»  προϋπολογίζεται στα
276.623,49€ (με ΦΠΑ 24%) και προβλέπεται να ξεκινήσει εντός του έτους 2021 και να
ολοκληρωθεί εντός του έτους 2022.

Ύστερα από τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 86/2021 απόφασή της
ενέκρινε  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της   υπ’αριθμ.  2/2021 μελέτη  προεκτίμησης
αμοιβής των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών και Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
του  Δήμου για  την  εκπόνηση  της  μελέτης  με  τίτλο:  «Μελέτη  Εσωτερικής
Διαμόρφωσης και Σύνδεσης με το Οδικό Δίκτυο του Βασικού Πράσινου Σημείου»
προϋπολογισμού 276.623,49€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), καθόρισε   ως τρόπο
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επιλογής  του  αναδόχου  τον   ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  και  ανοικτή  διαδικασία,  με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από   οικονομική άποψη  προσφορά  βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής και τους όρους διακήρυξης δημοπρασίας σύμφωνα
με το επισυναπτόμενο σχέδιο διακήρυξης.

Σε εκτέλεση των ανωτέρω εκδόθηκε η διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη
ηλεκτρονικών  δημοσίων  συμβάσεων  μελετών  άνω  των  ορίων  του  ν.  4412/2016  με
κριτήριο  ανάθεσης  την  πλέον  συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης  σχέσης  ποιότητας-τιμής  για  την  ανάθεση  της  μελέτης  «ΜΕΛΕΤΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ
ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ,”    που αναρτήθηκε στο
ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ προκήρυξης ΕΕ / 2021/S 057-144230/ 21PROC008351981, ΑΔΑΜ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  21PROC008360637  2021-03-30  ,  καθώς  και  στην  ιστοσελίδα  του
Δήμου Θέρμης www.thermi.gov.gr.

Διενήργησε  Ανοικτό  Ηλεκτρονικό  Διαγωνισμό,  ο  οποίος  έλαβε  αριθμό  συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ  -ΔΗΜΟΣΙΑ  ΕΡΓΑ 180035,  για  την  ανάδειξη  αναδόχου  εκπόνησης  της
ανωτέρω  μελέτης,  προϋπολογισμού  €  223.083,46  προ  ΦΠΑ  και   €276.623,49
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) ,  και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα
με τον ν. 4412/2016 (147 Α), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

Η  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών  ήταν  σύμφωνα  με  τη
διακήρυξη η                        10η Μαϊου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίστηκε η  17 Μαϊου
2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ

Η Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α)  δια της χειρίστριας του διαγωνισμού, κοινοποίησε στις 10-
5-2021 μέσω του συστήματος επικοινωνία του διαγωνισμού και στα συνημμένα του
διαγωνισμού,  σε  όλους  τους προσφέροντες  τον  κατάλογο των συμμετεχόντων στον
διαγωνισμό,  όπως  παράχθηκε  από  το  σύστημα  του  ΕΣΗΔΗΣ  (Πίνακας  1)   όπου
εμφανίζεται  ο  Α/Α,  η  επωνυμία  προσφέροντα  και  ο  χρόνος  υποβολής  των
προσφορών.Πίνακας  1.  Κατάλογος  συμμετεχόντων.  Από  τα  στοιχεία  του  Πίνακα  1
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προκύπτει ότι  έλαβε μέρος στοδιαγωνισμό  μια (1)   Ένωση Οικονομικών Φορέων και
υπέβαλε    εμπρόθεσμα  την  προσφορά  της:  [  1)  ΔΙΚΤΥΟ  -  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. με δ.τ. ΔΙΚΤΥΟ Α.Ε. 2) «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ_ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡEΙΑ»  Α.Ε.  3)  CONCEPT
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  ΜΗΧ/ΚΟΙ  ΑΝΩΝΥΜΗΕΤΑΙΡΙΑ»   δ.τ.  «CONCEPT  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧ/ΚΟΙ  ΑΕ»  4)  ΓΕΩΓΝΩΣΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡEΙΑ  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 5)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ]

Η Επιτροπή αποσφράγισε τον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς και διαπίστωσε ότι ο
φάκελος  της διαγωνιζόμενης 'Ενωσης Οικονομικών Φορέων (Ε.Ο.Φ)  περιείχε τους
υποφακέλους με ενδείξεις:

1. «Δικαιολογητικά συμμετοχής» και
2. «Τεχνική Προσφορά»,  με συνολικά τριάντα (30) συνημμένα αρχεία.

Ακολούθησε η αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής» του
διαγωνιζόμενου, και ελέγχθηκε η πληρότητά του, δηλαδή αν περιέχονται σ’ αυτόν το
Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο  Σύμβασης  (ΕΕΕΣ)   ένα  για  κάθε  μέλος  της  Ένωσης
Οικονομικών Φορέων  καθώς και οι εγγύητικές επιστολές  συμμετοχής του άρθρου  15
της Διακήρυξης (βλ. συνημμένο πίνακα 2).  

Πίνακας 2. Πληρότητα δικαιολογητικών συμμετοχής
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ ΕΕΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 1)  ΔΙΚΤΥΟ  -  ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. με δ.τ.  ΔΙΚΤΥΟ
Α.Ε.  2)  «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ_ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡEΙΑ»
Α.Ε. 3)  CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧ/ΚΟΙ  ΑΝΩΝΥΜΗΕΤΑΙΡΙΑ»
δ.τ.  «CONCEPT  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧ/ΚΟΙ  ΑΕ»  4)  ΓΕΩΓΝΩΣΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡEΙΑ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΛΕΤΩΝ  5)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ]

Στη  συνέχεια  ακολούθησε  η  αποσφράγιση  του  φακέλου  «Τεχνική  Προσφορά»  της
διαγωνιζόμενης Ε.Ο.Φ  και καταγράφηκε το περιεχόμενό του 

Από τον έλεγχο των ΕΕΕΣ   (άρθρο 22 της διακήρυξης)  των   συμμετεχόντων της
Ε.Ο.Φ  προέκυψαν τα ακόλουθα:

1. Όλοι οι συμμετέχοντες της Ε.Ο.Φ  καλύπτουν τις απαιτήσεις των άρθρων 17, 18 ,
19  και  20  της  Διακήρυξης  ως  προς  το  δικαίωμα  συμμετοχής  στη  διαδικασία
σύναψης  της  σύμβασης,  τους  λόγους  αποκλεισμού  και  τα  κριτήρια  επιλογής
(καταλληλότητα  για  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  δραστηριότητας,
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οικονομική & χρηματοοικονομική επάρκεια, τεχνική & επαγγελματική ικανότητα
και πρότυπα διασφάλισης ποιότητας) (βλ. συνημμένο πίνακα 2-3).

2. Όλοι οι συμμετέχοντες  της Ε.Ο.Φ  προσκόμισαν την απαιτούμενη εγγυητική
επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό (βλ. Πίνακα 2 & πίνακα 4).

Η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  επικοινώνησε  με  την  ηλεκτρονική  πλατφόρμα
www.validate.tmede του  εκδότη   ΤΜΕΔΕ   των  εγγυητικών  επιστολών  της
διαγωνιζομένης Ε.Ο.Φ και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους.

Από τα πρακτικά των εταιρειών ΔΙΚΤΥΟ AE, ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ  Α.Ε , CONCEPT
Α.Ε,  ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε, και την Υ.Δ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  προκύπτουν οι αρ.
Μητρ. μελετητών. Από την  ιστοσελίδα του ΥΠΕΧΩΔΕ:  https://www.ypex-mele.gr/
έγινε   διασταύρωση  των  στοιχείων  των  μελετητών  σε  ό,τι  αφορά  την  τεχνική  κι
επαγγελματικής  τους  ικανότητα  και  την  καταλληλότητα  για  την  άσκηση  της
επαγγελματικής τους  δραστηριότητας.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε εκ νέου στις 30.5.2021, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 10:00 πμ        με τηλεδιάσκεψη προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία του
διαγωνισμού με τη βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων.

Η  Επιτροπή  αξιολόγησε  τη  τεχνική  προσφορά  του   διαγωνιζόμενου  με  βάση  τα
κριτήρια του άρθρου 21 παρ. 21.1 της Διακήρυξης και τους αντίστοιχους συντελεστές
βαρύτητας  και  προχώρησε  στην  αξιολόγηση  και  βαθμολόγηση  της  διαγωνιζόμενης
Ε.Ο.Φ  με  τους  ακόλουθους  λεκτικούς  χαρακτηρισμούς,  που  αντιστοιχούν  σε
βαθμολόγηση  κατά  φθίνουσα  σειρά,  με  το  παρακάτω  εύρος  βαθμολογίας  για  κάθε
κριτήριο:

Λεκτικός χαρακτηρισμός και εύρος βαθμολογίας κριτηρίων
Άριστη / Άριστος ≥ 
95
Πολύ καλή / Πολύ καλός 85-
94
Καλή / Καλός 70-
84
Μέτρια / Μέτριος 60-
69
Αποδεκτή / Αποδεκτός
50-59

Απαράδεκτη / Απαράδεκτος < 
50

Στον συνημμένο πίνακα 5 παρουσιάζεται για  η βαθμολογία κατά κριτήριο, καθώς και η
συνολική σταθμισμένη βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς.

Πίνακας 5. Σύνοψη βαθμολογίας τεχνικής Προσφοράς

α/α Επωνυμία διαγωνιζόμενου Κριτήριο 1ο

Τεχνικής
Προσφοράς (Κ1)

Κριτήριο 2ο

Τεχνικής
Προσφοράς (Κ2)

Κριτήριο 3ο

Τεχνικής
Προσφοράς (Κ3)

Συνολική
βαθμολογία

Τεχνικής
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Προσφοράς (UΤΠ

= σ1xΚ1 +
σ2xΚ2 + σ3xΚ3

= 0,40xΚ1 +
0,20xΚ2 +
0,40xΚ3

1 1)  ΔΙΚΤΥΟ  -  ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ  Α.Ε.  με  δ.τ.
ΔΙΚΤΥΟ  Α.Ε.  2)
«ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ_ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ  ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡEΙΑ»  Α.Ε.  3)
CONCEPT  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧ/ΚΟΙ
ΑΝΩΝΥΜΗΕΤΑΙΡΙΑ»  δ.τ.
«CONCEPT  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧ/ΚΟΙ  ΑΕ»  4)
ΓΕΩΓΝΩΣΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡEΙΑ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ  ΚΑΙ
ΜΕΛΕΤΩΝ
5)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ]

80 88 91 86
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Με  βάση  όλα  τα  παραπάνω,  συντάχθηκε  το  παρόν  1ο Πρακτικό   αποσφράγισης
ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  και  αξιολόγησης  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και
τεχνικών προσφορών από την  Επιτροπή Διαγωνισμού, το οποίο αφού υπογράφηκε από
όλα τα μέλη της Επιτροπής ως ακολούθως, απεστάλη  στην Οικονομική Επιτροπή προς
έγκριση και στη συνέχεια με  κοινοποίηση της σχετικής απόφασης και του πρακτικού
σε όλους τους προσφέροντες.

Σημειωτέον ότι η Οικονομική Επιτροπή ταυτοχρόνως με την έγκριση του πρακτικού,
θα ορίσει και την ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, η οποία θα
ανακοινωθεί μέσω του συστηματος “Επικοινωνία” του διαγωνισμού α/α 180035, καθώς
και στην ιστοσελίδα του δήμου Θέρμης.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού
και  τον  ορισμό  της  ημερομηνίας  αποσφράγισης  των  οικονομικών  προσφορών  και
κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της  την  εισήγηση  της  Προέδρου  ,   το
σχετικό  πρακτικό  της  επιτροπής  διενέργειας  διαγωνισμού,   τις  διατάξεις  του  Ν.
3463/2006,  του  Ν.  3852/2010  όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει,  του  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
(ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της  27ης  Απριλίου  2016  για  την  προστασία  των  φυσικών  προσώπων  έναντι  της
επεξεργασίας  των  δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα  και  για  την  ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), του Ν. 4624/2019, του Ν.4412/2016  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και τις σχετικές αποφάσεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ομόφωνα

1. Εγκρίνει το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών για την
ανάδειξη αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη εσωτερικής
διαμόρφωσης και σύνδεσης με το οδικό δίκτυο του βασικού Πράσινου Σημείου του
Δήμου Θέρμης»  σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή έκρινε αποδεκτή την μοναδική
προσφορά  της  Ένωσης  Οικονομικών  Φορέων:  [  1)  ΔΙΚΤΥΟ  -  ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΤΩΝ  Α.Ε.  με  δ.τ.  ΔΙΚΤΥΟ  Α.Ε.  2)
«ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ_ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡEΙΑ» Α.Ε. 3) CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗΕΤΑΙΡΙΑ»
δ.τ.  «CONCEPT  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  ΜΗΧ/ΚΟΙ  ΑΕ»  4)  ΓΕΩΓΝΩΣΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡEΙΑ  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ  ΚΑΙ  ΜΕΛΕΤΩΝ  5)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ]

2. Αποδέχεται  την  προσφορά  της  Ένωσης  Οικονομικών  Φορέων:  [  1)  ΔΙΚΤΥΟ -
ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΤΩΝ  Α.Ε.  με  δ.τ.  ΔΙΚΤΥΟ  Α.Ε.  2)
«ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ_ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡEΙΑ» Α.Ε. 3) CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗΕΤΑΙΡΙΑ»
δ.τ.  «CONCEPT  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  ΜΗΧ/ΚΟΙ  ΑΕ»  4)  ΓΕΩΓΝΩΣΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡEΙΑ  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΕΥΝΩΝ  ΚΑΙ  ΜΕΛΕΤΩΝ  5)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  του  ΝΙΚΟΛΑΟΥ]   καθώς  είναι  σύμφωνη  με  τους  όρους  της
διακήρυξης και τις  τεχνικές προδιαγραφές και η συνολική  βαθμολογία Τεχνικής
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Προσφοράς (UΤΠ = σ1xΚ1 + σ2xΚ2 + σ3xΚ3 = 0,40xΚ1 + 0,20xΚ2 + 0,40xΚ3) ειναι
ιση με:86

3. Ορίζει ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών,
μετά την κοινοποίηση της απόφασης σε όλους τους συμμετέχοντες,  την  22α-06-
2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 199/2021

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέμα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

                                                                                 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ                    Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ

ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
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