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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αριθ.Αποφ.70/2017

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Αριθ πρωτ. 4540
Ζαγορά. 27-03-2017
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Συνεδρίασης της 8ης Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου
Ζαγοράς - Μουρεσίου
ΘΕΜΑ:

«Περί έγκρισης ανάθεσης της σύμβασης «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ

ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΠΥΚΝΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ», μέσω
διαπραγμάτευσης, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμό των όρων
διαπραγμάτευσης»
Στη Ζαγορά, σήµερα, 9η Μαΐου 2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση, η
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου, ύστερα από την 4049/04-05-2017
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το
άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν παρόντα
και τα επτά (7) µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2.

ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

3.

ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

4.

ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

5.

ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

6.

ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ

7.

ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεώργιο Δημοτικό Υπάλληλο.
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 05ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Ο ∆ήµος Ζαγοράς Μουρεσίου, αδυνατεί να προβεί εµπρόθεσµα, αποτελεσµατικά και
εµπεριστατωµένα στις ενέργειες που απαιτούνται, για τον προσδιορισµό οικιστικών
πυκνώσεων του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου & τον προσδιορισµό ορίων οικισµών ∆ήµου
Ζαγοράς Μουρεσίου εξαιτίας της έλλειψης επιστηµονικού και τεχνικού εξοπλισµού καθώς και
του περιορισµένου δυναµικού και των ανειληµµένων υποχρεώσεων του προσωπικού.
Προκειµένου να πραγµατοποιηθούν οι ως άνω εργασίες απαιτείται γνώση και εµπειρία σε
θέµατα προσδιορισµού ορίων οικισµών, χαρακτηριστικά τα οποία δεν διαθέτει η Υπηρεσία
µας, που σε συνδυασµό µε το πολύ πιεστικό χρονοδιάγραµµα προσδιορισµού ορίων
οικισµού και οικιστικών πυκνώσεων, οδηγούν στην ανάθεση των αντίστοιχων υπηρεσιών
υποστήριξης σε ιδιώτες µελετητές.
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Η Τεχνική Υπηρεσία κατέθεσε εισήγηση ως κάτωθι:

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 45, παρ.8 και λοιπές διατάξεις του
Ν.4412/2016 )

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΗΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ: 7.719,66€, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Κ.Α. : 00-6117.01

(cpv -71351810-4 Τοπογραφικές Υπηρεσίες)

ΖΑΓΟΡΑ, ΜΑΪΟΣ 2017
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1/. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ο ∆ήµος Ζαγοράς Μουρεσίου, αδυνατεί να προβεί εµπρόθεσµα, αποτελεσµατικά και
εµπεριστατωµένα στις ενέργειες που απαιτούνται, εξαιτίας της έλλειψης
επιστηµονικού και τεχνικού εξοπλισµού καθώς και του περιορισµένου δυναµικού και
των ανειληµµένων υποχρεώσεων του προσωπικού
Προκειµένου να πραγµατοποιηθούν οι εργασίες όπως αναφέρονται παρακάτω,
απαιτείται γνώση και εµπειρία σε θέµατα προσδιορισµού ορίων οικισµών,
χαρακτηριστικά τα οποία δεν διαθέτει η Υπηρεσία µας, που σε συνδυασµό µε το
πολύ πιεστικό χρονοδιάγραµµα προσδιορισµού ορίων οικισµού και οικιστικών
πυκνώσεων, οδηγούν στην ανάθεση των αντίστοιχων υπηρεσιών υποστήριξης σε
ιδιώτες µελετητές.

1.1

Για την παροχή των τεχνικών και επιστηµονικών υπηρεσιών θα πρέπει

να ληφθούν υπ΄όψη:

α/. Οι διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περίπτωση γ του ν.4412/2016 «Προσφυγή στη
διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση»,
β/. το αριθ. 147784/2589/04-11-2016 έγγραφο του Υ.Π.ΕΝ. περί “Εφαρµογής του
άρθρου 32 του Ν.4412/2016” µε το οποίο καθίσταται σαφές ότι για τις ανάγκες
σύναψης δηµόσιας σύµβασης για τις

υπηρεσίες των εργασιών ανάρτησης,

παραλαβής επεξεργασίας των αντιρρήσεων, διόρθωσης και κύρωσης των δασικών
χαρτών, µπορεί να επιλεχτεί η εφαρµογή του άρθρου 32 του ν.4412/2016
γ/. οι διατάξεις των άρθρων 13 έως 26 του Ν.3889/2010 ΦΕΚ 182Α/2010 όπως αυτές
ισχύουν µετά την τροποποίηση και συµπλήρωση µε τα άρθρα 153 έως και 155 του
Ν.4389/2016 ΦΕΚ 94Α΄/2016, οι διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.2664/1998 “Εθνικό
Κτηµατολόγιο και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 275Α΄/1998)
δ/. την αριθ.146776/2459/21-10-2016 ΦΕΚ 3532Β΄/3-11-2016 απόφαση Αναπληρωτή
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας “Καθορισµός θεµάτων σχετικών µε την
παράγραφο 1 β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ του άρθρου 21 του Ν.3889/2010 όπως ισχύει”
ε/. την αριθ.143792/1794/03-08-2016 ΦΕΚ 2750Β΄/01-09-2016 απόφαση Αναπληρωτή
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας “Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού
τόπου ανάρτησης δασικών χαρτών και περιεχοµένου της ηλεκτρονικής φόρµας
υποβολής αντιρρήσεων”
Η αναθέτουσα αρχή πρόκειται να διαθέσει ότι στοιχεία κρίνονται απαραίτητα και
υπάρχουν στο αρχείο της Υπηρεσίας σχετικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς των
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τεµαχίων που έχουν περιέλθει στην κυριότητά του.(π.χ. αποφάσεις Νοµάρχη,
συµβολαιογραφικές πράξεις, πράξεις χαρακτηρισµού κ.λ.π.)

1.2 Προσδιορισµός οικιστικών πυκνώσεων ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου
Πρόκειται για προσδιορισµό των περιγραµµάτων των οικιστικών πυκνώσεων του
∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου πέρα των ήδη αναγνωρισµένων εγκεκριµένων οικισµών
µε απόφαση Νοµάρχη ή ΦΕΚ για την εφαρµογή της παραγράφου 4 του άρθρου 23
του Ν. 3889/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. ΙΑ του άρθρου 153 του Ν.
4389/2016. Συγκεκριµένα θα πραγµατοποιηθεί εντοπισµός µέσω διαδικτυακής
εφαρµογής µε δυνατότητα πρόσβασης στα ενιαία χαρτογραφικά υπόβαθρα που
χρησιµοποιούνται στην κατάρτιση δασικών χαρτών

της ΕΚΧΑ ΑΕ, λαµβάνοντας

υπόψη τον ελάχιστο αριθµό συγκέντρωσης κτιρίων και τη µέση αναλογία αριθµού
κτιρίων στην ανοιγµένη επιφάνεια, των οικιστικών πυκνώσεων της περιοχής του
∆ήµου Ζαγορας - Μουρεσίου και χαρακτηρισµό τους µε ιώδες περίγραµµα σύµφωνα
µε τα καθορισµένα από τις αρµόδιες Υπηρεσίες κριτήρια προσδιορισµού της
οικιστικής πύκνωσης. Τα ιώδη περιγράµµατα των οικιστικών πυκνώσεων θα
διαβιβαστούν στην ΕΚΧΑ ΑΕ προκειµένου να αποσταλθούν στη ∆ιεύθυνση ∆ασών
προς εξαίρεση τους από την προσκύρωση των ∆ασικών Χαρτών.

1.3 Προσδιορισµός ορίων οικισµών ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου
Πρόκειται για προσδιορισµό των ορίων των δεκατριών οικισµών και ρυµοτοµικών
σχεδίων που περιλαµβάνει ο ∆ήµος Ζαγοράς Μουρεσίου σύµφωνα µε τα
εγκεκριµένα όρια των οικισµών µε αποφάσεις ή πράξεις της ∆ιοίκησης, ΦΕΚ, Β∆ ή
Π∆ για την εφαρµογή της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του Ν. 3889/2010, όπως
αντικαταστάθηκε µε την παρ. ΙΑ του άρθρου 153 του Ν. 4389/2016. Συγκεκριµένα θα
πραγµατοποιηθεί µε βάσει τα εγκεκριµένα όρια οικισµών και ρυµοτοµικών σχεδίων
του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου εντοπισµός µέσω διαδικτυακής εφαρµογής µε
δυνατότητα πρόσβασης στα ενιαία χαρτογραφικά υπόβαθρα που χρησιµοποιούνται
στην κατάρτιση δασικών χαρτών της ΕΚΧΑ ΑΕ, των παραπάνω ορίων, καθορισµός
τους και διαβίβαση στην ΕΚΧΑ ΑΕ προκειµένου να αποσταλθούν στη ∆ιεύθυνση
∆ασών προς εξαίρεση τους από την προσκύρωση των ∆ασικών Χαρτών.
Η παρούσα υπηρεσία σε καµία περίπτωση δεν αντικαταστεί και δε καθορίζει επίσηµα
τα εγκεκριµένα όρια των οικισµών και των ρυµοτοµικών σχεδίων του ∆ήµου Ζαγοράς
- Μουρεσίου καθώς επίσης δεν καθορίζει επίσηµα και τα όρια των οικιστικών
πυκνώσεων. Τα παραπάνω δύνανται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία να τροποποιηθούν
και να επανακαθοριστούν από τη ∆ιεύθυνση ∆ασών.
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Η δαπάνη των ανωτέρω υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 7.719,66€,
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, είναι εγγεγραµµένη στο ΚΑ: 00-6117.01 και έχει
εγκριθεί µε την 02/2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί ψήφισης πιστώσεων.
Οι κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων κλπ καθώς και κάθε
άλλη δαπάνη βαρύνουν τον ανάδοχο.

Α.3) Πρόγραµµα εκπόνησης απαιτούµενων µελετών και χρονοδιάγραµµα
3.1 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Για την παροχή των υπό ανάθεση επιστηµονικών υπηρεσιών θα απαιτηθεί
µελετητικό

Πτυχίο

κατηγορίας

16-Μελέτες

Τοπογραφίας

(Γεωδαιτικές,

Φωτογραµµετρικές, Χαρτογραφικές, Κτηµατογραφικές και Τοπογραφικές) µε CPV
71351810-4 Τοπογραφικές υπηρεσίες, Ά Τάξης και Άνω.

3.2 ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
Η παροχή της επιστηµονικής υπηρεσίας θα ολοκληρωθεί σε ένα στάδιο µέχρι
την 30η Μαΐου 2017, δεδοµένου ότι η περίοδος υποβολής των τυχόν αντιρρήσεων
επί των αναρτηθέντων δασικών χαρτών λήγει την 12/06/2017, καθιστά επίγουσες τις
ανωτέρω υπηρεσίες. Σε περίπτωση παράτασης της προθεσµίας υποβολής των
τυχόν αντιρρήσεων, παρατείνεται ανάλογα και η προθεσµία ολοκλήρωσης της
παροχής υπηρεσίας. ∆εν προβλέπεται δυνατότητα περαιτέρω παράτασης της
προθεσµίας περαίωσης της σύµβασης.
Εκτιµάται ότι ο απαιτούµενος χρόνος για την παροχή των υπό ανάθεση
υπηρεσιών είναι κατά κατηγορία επιστήµονα, όπως αυτές αναφέρονται στην
παράγραφο δέκα πέντε (15) ανθρωποηµέρες.

Α.4) Προεκτιµώµενη αµοιβή της σύµβασης, τεκµηρίωση
Η ανάλυση κόστους γίνεται µε βάση την υπ’ αριθ.∆ΜΕΟ/α/ο/1257/9-8-2005
(ΦΕΚ 1162Β’/22-8-2005) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε «Έγκριση Κανονισµού
Προεκτιµώµενων Αµοιβών µελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της § 7 του
άρθρου

4

του

ν.

3316/2005»,

∆ΜΕΟ/α/ο/2361/30-12-2005

όπως

«Έγκριση

τροποποιήθηκε
της

Α’

και

Βελτίωσης

ισχύει

µε

τις

Κανονισµού

Προεκτιµωµένων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της § 7 του
άρθρου 4 του Ν.3316/2005» και ∆ΜΕΟ/α/ο/2229/04-07-2006 «Έγκριση της Β’
Βελτίωσης Κανονισµού Προεκτιµωµένων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη
διαδικασία της § 7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005» Αποφάσεις Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε.
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Αναπροσαρµογή τιµής συντελεστή (τκ) του Κανονισµού Προεκτιµώµενων
Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2017 (Εγκύκλιος Ε.5 ∆ΝΣα/οικ.
10757/ΦΝ 439.6/15-02-2016)
Τκ= 1,203

Επειδή στον κανονισµό Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών
δεν περιλαµβάνεται τρόπος υπολογισµού αµοιβής της συγκεκριµένης παροχής
επιστηµονικών υπηρεσιών, η προεκτίµηση της αµοιβής γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο
ΓΕΝ.4 του ανωτέρω κανονισµού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει µετά τη Β΄
Βελτίωση (ΓΕΝ.4.Β).
“Άρθρο ΓΕΝ.4Β: Αµοιβή µηχανικών ή άλλων επιστηµόνων ανάλογα µε τον
χρόνο απασχόλησης”
Το συνολικό ποσό επιµερίζεται µε βάση τις επιµέρους αµοιβές, ως εξής:

Κατηγορία επιστήµονα
Μηχανικός ΠΕ µε εµπειρία έως 10 έτη

Ηµέρες
απασχόλησης
15

Αµοιβή ανά ηµέρα
απασχόλησης (€)
300,00x1,203 = 360,90

Συνολική αµοιβή
(€)
5.413,50

ΣΥΝΟΛΟ
Προστίθεται ποσό για απρόβλεπτα (15%)

5.413,50
812,03

ΣΥΝΟΛΟ
Προστίθεται ΦΠΑ (24%)

6.225,53
1.494,13

ΣΥΝΟΛΟ

7.719,66

Η δαπάνη είναι εγγεγραµµένη στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου
έτους 2017 µε Κ.Α. 00-6117,01 µε εγκεκριµένη δαπάνη 24.800,00€.

Α.6) Τεκµηρίωση της επιλογής της προτεινόµενης διαδικασίας ανάθεσης
Προτεινόµενη

διαδικασία

ανάθεσης

της

παροχής

των

επιστηµονικών

υπηρεσιών είναι η διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 32 παρ.2 περίπτωση γ του Ν. 4412/2016.
Σηµειώνεται ότι υφίσταται κατεπείγουσα ανάγκη για την εκτέλεση των υπό
ανάθεση υπηρεσιών, λόγω της ασφυκτικής προθεσµίας λήξης της υποβολής
αντιρρήσεων κατά την ανάρτηση δασικών χαρτών, η οποία είναι την 12/06/2017.
Κατά την επιλογή της προτεινόµενης διαδικασία λήφθηκε υπ΄όψη και το αριθ.
147784/2589/04-11-2016 έγγραφο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης & Προστασίας
∆ασών και Αγροπεριβάλλοντος σύµφωνα µε το οποίο δύναται να επιλέγεται η
εφαρµογή του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 για τις υπηρεσίες των εργασιών των
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δασικών χαρτών ως υπαγόµενες στις περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης µε
απρόβλεπτο χαρακτήρα.

Α.7) Τεκµηρίωση της επιλογής των κριτηρίων ανάθεσης
Η ανάθεση της ανωτέρω περιγραφόµενης διαδικασίας παροχής επιστηµονικών
υπηρεσιών βασίζεται στην πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά
και προσδιορίζεται µε χρήση προσέγγισης κόστους- αποτελεσµατικότητας.
Ειδικότερα θα πρέπει να προσκοµιστεί τεχνική έκθεση η οποία θα
περιλαµβάνει (φάκελος τεχνικής προσφοράς) :
α) την καταγραφή των αντικειµένων της υπό ανάθεση παροχής επιστηµονικών
υπηρεσιών και το σχολιασµό αυτών µε επισήµανση των τυχόν προβληµάτων, η
οποία θα βαθµολογηθεί µε βαθµό Κ1. Η βαρύτητα του παρόντος σ1 κριτηρίου στο
σύνολο της βαθµολογίας ορίζεται σε 0,4.
β) την οµάδα παροχής των υπηρεσιών και του διατιθέµενου εξοπλισµού όπου
θα γίνεται η παρουσίαση όλων των στελεχών της οµάδας παροχής των υπηρεσιών,
η παρουσίαση των καθηκόντων που προβλέπεται να αναλάβουν συνοδευόµενη από
οργανόγραµµα όπου θα παρουσιάζεται σχηµατικά η κατανοµή των αρµοδιοτήτων
µεταξύ των µελών της οµάδας, θα ορίζεται ο συντονιστής και θα περιγράφεται ο
διατιθέµενος εξοπλισµός. Τα ανωτέρω θα βαθµολογηθούν µε βαθµό Κ2. Η βαρύτητα
του παρόντος σ2 κριτηρίου στο σύνολο της βαθµολογίας ορίζεται σε 0,6.
Η Συνολική βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς προκύπτει από τον τύπο
U Τ.Π. = (σ1 * Κ1 + σ2 * Κ2 )
Ο προκύπτων βαθµός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο.
Όπου «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει
σ1+σ2+..σν = 1
Όπου ”Κν” είναι το κριτήριο αξιολόγησης µε την βαθµολογία του να κυµαίνεται από
100 έως 120 βαθµούς (παρ.13 αρθ.86 Ν.4412/2016)
Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθµολογίας της Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται
σε UTΠ =75%.
Οι τεχνικές προσφορές θεωρούνται παραδεκτές εφόσον πληρούν την ελάχιστη
επιµέρους βαθµολογία των κριτηρίων η οποία ορίζεται για κάθε κριτήριο και
υποκριτήριο στο 50%, αλλιώς απορρίπτονται και ο προσφέρων αποκλείεται της
περαιτέρω διαδικασίας.

Αναφορικά µε την οικονοµική προσφορά αυτή θα πρέπει να περιέχει το
χορηγούµενο από την αναθέτουσα αρχή έντυπο προσφοράς συµπληρωµένο µε τα
στοιχεία του διαγωνιζόµενου και να υπογράφεται από τον ίδιο τον υποψήφιο (σε
περίπτωση φυσικού προσώπου) ή το νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου
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και στην περίπτωση σύµπραξης η κοινοπραξίας, είτε από όλα τα µέλη της νοµίµως
εκπροσωπούµενα, είτε από τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο. Ελλείψεις της
οικονοµικής προσφοράς, από τις οποίες προκύπτει εύλογη σύγχυση ως προς το
πρόσωπο του διαγωνιζοµένου που τη υπέβαλε ή την νόµιµη υπογραφή της,
αποτελούν λόγο αποκλεισµού.
Η προσφερόµενη έκπτωση πρέπει να αναγράφεται ολογράφως επί ποινή
αποκλεισµού. Για να προκύψει το ποσό της προσφοράς του διαγωνιζοµένου για το
σύνολο της σύµβασης, το ποσό έκπτωσης τρέπεται σε ποσό προσφοράς
στρογγυλοποιούµενο στην πλησιέστερη προς τα άνω µονάδα ευρώ. Τα ποσά των
κατηγοριών προστίθενται και προκύπτει η συνολική προσφερόµενη τιµή, η οποία εν
συνέχεια τρέπεται σε ποσοστό έκπτωσης επί της προεκτιµώµενης αµοιβής, µε
στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
Σφάλµατα, αναντιστοιχίες ολογράφων και αριθµητικών τιµών, λογιστικά λάθη σε
αθροίσµατα και γινόµενα και λάθη στη στρογγυλοποίηση διορθώνονται από την
επιτροπή επί τη βάσει της ολόγραφης αναγραφής του ποσοστού έκπτωσης ανά
κατηγορία, προκειµένου να προκύψει το τελικό ποσοστό έκπτωσης της προσφοράς.
Η οικονοµική προσφορά βαθµολογείται, εφόσον κριθεί παραδεκτή σε
εκατονταβαθµιαία κλίµακα. Η βαθµολογία ΒΟΠι της κάθε οικονοµικής προσφοράς
ΟΠι ισούται µε το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης ως εξής:
ΒΟΠι = 100 Χ (1-ΟΠι / ΠΑ
όπου ΠΑ είναι η προεκτιµώµενη αµοιβή
Ο προκύπτων βαθµός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθµολογίας της οικονοµικής προσφοράς ορίζεται σε
UΟΠ = 25%

Βαθµολογούνται µόνο οι οικονοµικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων οι
Τεχνικές Προσφορές θεωρούνται παραδεκτές, σύµφωνα µε τα ανωτέρω.

Ο προσδιορισµός της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς βάσει
της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής προκύπτει από το άθροισµα :
U = U Τ.Π. * 75% + U Ο.Π. * 25%
Ο προκύπτων βαθµός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, είναι αυτή που θα
συγκεντρώσει τη µέγιστη σταθµισµένη βαθµολογία. Σε περίπτωση ισοβαθµίας
περισσότερων προσφορών, ως πλέον συµφέρουσα προσφορά λαµβάνεται αυτή µε
την µεγαλύτερη βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς. (άρθρο 90 παρ.3 Ν.4412/2016)
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Α.10) Έκθεση τεκµηρίωσης όλων των µέτρων προς αποφυγή σύγκρουσης
συµφερόντων
Κατά τη διαδικασία του διαγωνισµού για την ανάθεση της σύµβασης, η
αναθέτουσα Αρχή θα λάβει όλα τα απαιτούµενα µέτρα για την αποφυγή της
σύγκρουσης συµφερόντων και ειδικότερα: (α) για την αποτελεσµατική πρόληψη, (β)
τον εντοπισµό και (γ) την επανόρθωση τυχόν συγκρούσεων συµφερόντων.
Επισηµαίνεται ότι η προετοιµασία της διαδικασίας για την ανάθεση της µελέτης
έγινε από το Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου.
Κατά τη διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισµού θα διασφαλιστεί ότι δεν
συντρέχουν συνθήκες σύγκρουσης συµφερόντων µεταξύ των µελών της επιτροπής
διαγωνισµού και των αποφαινοµένων Οργάνων της αναθέτουσας Αρχής µε τους
υποψηφίους ή προσφέροντες ή µε τους υπεργολάβους αυτών, αναφορικά µε
προσωπικά,

οικογενειακά,

οικονοµικά

πολιτικά

ή

άλλα

κοινά

συµφέρονται

συµπεριλαµβανοµένων και των επαγγελµατικών. Αυτό θα επιτευχθεί µε την
υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης του νόµου 1599/1986 από τα µέλη της Επιτροπής
∆ιαγωνισµού (τα οποία έχουν οριστεί µε την 9/2017 απόφαση του ∆.Σ. και των
αποφαινοµένων Οργάνων της αναθέτουσας Αρχής, µε την οποία θα δηλώνουν ότι
δεν συντρέχουν συνθήκες σύγκρουσης συµφερόντων και ότι σε αντίθετη περίπτωση
θα παραιτηθούν ή θα απέχουν της ψηφοφορίας.
Σε

περίπτωση

κατά

την

οποία

εντοπιστεί

ενδεχόµενη

σύγκρουση

συµφερόντων, όπως περιγράφεται ανωτέρω, θα ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα (π.χ.
παραίτηση µέλους επιτροπής ή αποχή από την ψηφοφορία µέλους αποφαινοµένου
Οργάνου) για την επανόρθωση του ζητήµατος.
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατόν να αρθεί η τυχόν σύγκρουση
συµφερόντων, τότε θα αποκλεισθεί από τη διαδικασία ο υποψήφιος ή προσφέρων
που σχετίζεται µε αυτή.
Σε περίπτωση κατά την οποία τυχόν εντοπιστεί σύγκρουση συµφερόντων, η
αναθέτουσα Αρχή θα συντάξει γραπτή έκθεση την οποία θα αποστείλει στην Ενιαία
Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων, περιγράφοντας το ζήτηµα καθώς και τα
µέτρα που λήφθηκαν.
Για την εκτέλεση των περιγραφόµενων εργασιών, ο πρόεδρος πρότεινε την
λήψη προσφορών, από αντίστοιχα µελετητικά γραφεία και µελετητές, ήτοι:
1/. ∆ογκάκης Ανδρέας του Νικολάου µε ειδικότητα ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ, Αριθµ
Πτυχίου 13052, κατηγορία 16 Τάξη Β & κατηγορία 27 Τάξη Α, λήξη πτυχίου
14/07/2025, ΑΦΜ 046866949, ∆.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ,
Μηλεών.

έδρα

Ν. Μαγνησίας, Κορώπη
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2/. Γεωργιάδη – Στεφανίδη Κυριακή του Αντωνίου, µε ειδικότητα ΠΟΛ.
ΜΗΧ/ΚΟΣ, Αριθµ. πτυχίου 20160, κατηγορία 16 Τάξη Α & κατηγορία 27 Τάξη Α,
∆.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ, έδρα Ν. Μαγνησίας, Βασ. Παύλου Α. Λεχώνια .
3/. ENCODIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ, Υµηττού 5, Χολαργός 15561.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.
Η Ο.Ε., αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, τις διατάξεις του
άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/10 και µελέτησε όλα τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη
της.
Αποφασίζει Οµόφωνα
Α. Εγκρίνει την ανάθεσης της σύμβασης «Κατεπείγουσες υπηρεσίες υποστήριξης για τον
προσδιορισμό ορίων οικισμών και οικιστικών πυκνώσεων Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου,
μέσω διαπραγμάτευσης,
Β. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και καθορίζει τους όρους διαπραγμάτευσης».
Γ. Προσκαλεί τα μελετητικά γραφεία:
1/. Δογκάκης Ανδρέας του Νικολάου με ειδικότητα ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ, Αριθμ
Πτυχίου 13052, κατηγορία 16 Τάξη Β & κατηγορία 27 Τάξη Α, λήξη πτυχίου 14/07/2025,
ΑΦΜ 046866949, Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ, έδρα Ν. Μαγνησίας, Κορώπη Μηλεών.
2/. Γεωργιάδη – Στεφανίδη Κυριακή του Αντωνίου, με ειδικότητα ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ,
Αριθμ. πτυχίου 20160, κατηγορία 16 Τάξη Α & κατηγορία 27 Τάξη Α, Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ, έδρα Ν.
Μαγνησίας, Βασ. Παύλου Α. Λεχώνια .
3/. ENCODIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ, Υμηττού 5, Χολαργός 15561.
Να υποβάλλουν σχετική προσφορά σύμφωνα με την πρόσκληση που θα αποσταλεί
άμεσα στους ανωτέρω.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 70/2017

.Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο πρόεδρος

Τα µέλη

(υπογραφή)

(υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
&
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

