
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ       ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 1ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 3/2019   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
3.  ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ 
ΑΝΑΔΟΧΩΝ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΤΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΜΕ  ΤΙΤΛΟ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ».

Σήμερα Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:00  π.μ.  συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από 
έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 363/10-1-2019 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. Ιωάννης Χατζόγλου Αναπλ. μέλος.

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

          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 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής το αριθ. πρωτ. 287/8-1-2019 πρακτικό Δημοπρασίας για 
την  ανάδειξη  προσωρινού  αναδόχου  για  την  προμήθεια  με  τίτλο  «Προμήθεια 
εξοπλισμού  αναβάθμισης  κλειστού  κολυμβητηρίου  Έδεσσας», που  έγινε  από 
τριμελή  επιτροπή  που  ορίστηκε  με  την  αριθ.  258/2018  απόφαση  της  Οικονομικής 
Επιτροπής, και το οποίο  έχει ως εξής:

Πρακτικό διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού 
για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης κλειστού 

κολυμβητηρίου Έδεσσας».
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Στην  Έδεσσα  την  8/1/2019,  ημέρα  Τρίτη και  ώρα  10.00  π.μ. συνήλθε  σε  τακτική 
συνεδρίαση  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  η  επιτροπή  διενέργειας  διαγωνισμού,  η  οποία  
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 258/16-11-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  
για να διενεργήσει  τον συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο  «Προμήθεια 
εξοπλισμού αναβάθμισης κλειστού κολυμβητηρίου Έδεσσας» όπως ορίζεται  στην 
23235/18-12-2018 διακήρυξη  του  Δημάρχου,  συνολικής  προϋπολογισθείσης  αξίας  
60.000,00 € με τον ΦΠΑ και με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο του προϋπολογισμού της κάθε  
«ομάδας ειδών».

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού ήταν παρόντες:

1) Χριστίνα Ασημακοπούλου, πρόεδρος της επιτροπής,
2) Σπυρίδων Μακατσώρης, τακτικό μέλος,
3) Θωμάς Κίτκας, τακτικό μέλος.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στην παραλαβή των φακέλων προσφορών που κατέθεσαν  
οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς.  Συγκεκριμένα κατατέθηκαν  στο  πρωτόκολλο  της  
υπηρεσίας δύο (2) προσφορές, οι οποίες έλαβαν τους αντίστοιχους αριθμούς πρωτοκόλλου,  
όπως αυτοί σημειώνονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας  παραλαβής  των προσφορών, η Πρόεδρος δήλωσε ότι  δεν  
μπορεί να γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης.

Αρχικά  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  εξέτασε  τα  εξωτερικά  στοιχεία  των  προσφορών  
(σφραγισμένος φάκελος κλπ). Μέσα στον κυρίως φάκελο βρέθηκαν τα απαιτούμενα από τη  
διακήρυξη δικαιολογητικά και φάκελοι τα οποία μονογράφησαν.

Οι διαγωνιζόμενοι, που υπέβαλαν προσφορά είναι οι εξής:
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

1.
POOL SPORT E.E (ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΕΙΔΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΚΔΟΤΙΚΗ)

57/2-1-2019

2.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε (ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ)

258/8-1-2019

ΣΤΑΔΙΟ 1ο ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η  επιτροπή  διαγωνισμού  προέβη  στην  εξέταση  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  των  
διαγωνιζομένων.

Α/
Α

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
POOL SPORT E.E (ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΚΔΟΤΙΚΗ)-ΟΜΑΔΑ Α

1. Εγγυητική  Συμμετοχής  από  ΕΤΕ  αριθμός  175/702158-5/27-12-2018 
ποσού 512,00€ Χ

2. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Χ

3 Καταστατικό της Εταιρείας Χ

4 Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ αριθμ πρωτ 677653.969738/16-10-2018 Χ

5 Πιστοποιητικό  ισχύουσας  εκπροσώπησης  ΓΕΜΗ  αριθμ.πρωτ  
677653.969739/16-10-2018 Χ
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Α/
Α

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε (ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ)
ΟΜΑΔΕΣ Β και Δ

1. Εγγυητική  Συμμετοχής  από  Τ.Π  &  Δ  αριθμός  1628/4-1-2019  ποσού 
400,00€ Χ

2. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Χ

3. Αντίγραφο πρακτικού ΔΣ της 3/1/2019 Χ

4. Ανακοίνωση καταχώρησης της εταιρείας  στο ΓΕΜΗ Πέλλας με αριθμ πρωτ  
1941/17-3-16 Χ

Από την εξέταση των δικαιολογητικών προέκυψε ότι όλοι οι διαγωνιζόμενοι προσκόμισαν τα  
απαιτούμενα από τη διακήρυξη στοιχεία (ΤΕΥΔ) και  γίνονται παραδεκτοί για τη συνέχεια  
του διαγωνισμού.

ΣΤΑΔΙΟ 2ο ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Από την εξέταση των δικαιολογητικών προέκυψε ότι όλοι οι διαγωνιζόμενοι προσκόμισαν τα  
απαιτούμενα  από  τη  διακήρυξη  στοιχεία  και  γίνονται  παραδεκτοί  για  τη  συνέχεια  του 
διαγωνισμού.

ΣΤΑΔΙΟ 3ο ΑΝΟΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μετά από τα παραπάνω, την ίδια ημέρα δηλ  την 8/1/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00  
π.μ.,  η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στο άνοιγμα των Φακέλων των Οικονομικών  
Προσφορών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.2. της Διακήρυξης

Όλες οι οικονομικές προσφορές κρίθηκαν παραδεκτές και  ανά «ομάδα ειδών» έχουν ως  
εξής:

Α/Α
POOL SPORT E.E (ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΙΔΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΚΔΟΤΙΚΗ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε (ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ)

ΟΜΑΔΑ Α
(ΧΩΡΙΣ  
Φ.Π.Α.)

24.000,00€ -

ΟΜΑΔΑ Α
(ΜΕ Φ.Π.Α.) 29.760,00€ -

ΟΜΑΔΑ Β
(ΧΩΡΙΣ  
Φ.Π.Α.)

- 8.274,00€

ΟΜΑΔΑ Β
(ΜΕ Φ.Π.Α.) - 10.259,76€
ΟΜΑΔΑ Δ
(ΧΩΡΙΣ  
Φ.Π.Α.)

- 6.600,00€

ΟΜΑΔΑ Δ
(ΜΕ Φ.Π.Α.) - 8.184,00€
Σημειώνεται  ότι  για  την  ομάδα  Γ   «  προμήθεια  υποβρύχιας  ηλεκτρικής  σκούπας   
(  robot  )»   δαπάνης 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ    δεν κατατέθηκε καμία   
προσφορά. 
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ΣΤΑΔΙΟ 4ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΥΣ
Μετά από τα παραπάνω, έχοντας υπόψη:
1) Τον Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) «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»].

2) Τον Ν.4497/2017 ( Α΄ 171) «Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4412/2016».
3) Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
4) Τον Ν.4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών  

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
5) Τον  Ν.3852/2010 «Νέα  αρχιτεκτονική  της  αυτοδιοίκησης  και  της  αποκεντρωμένης  

διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
6) Τον Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
7) Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών  

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη  
της παρούσας,  καθώς και  του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού,  εργατικού,  
κοινωνικού,  περιβαλλοντικού  και  φορολογικού  δικαίου  που  διέπει  την  ανάθεση  και  
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

8) Το Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ:18REQ003983757 2018-11-09.
9) Την  με  αριθ.  53Π/2017 Μελέτη  (τεχνική  περιγραφή-τεχνικές  προδιαγραφές-

ενδεικτικός προϋπολογισμός) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.
10) Την υπ’ αριθ.  608/2018 Απόφαση της Δημάρχου του Δήμου Έδεσσας, με την οποία  

εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης της πίστωσης σε βάρος των :
α)Κ.Α.:15.7135.810  σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018  
του Δήμου Έδεσσας με τίτλο ¨Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης κλειστού κολυμβητηρίου  
Έδεσσας : Προμήθεια και τοποθέτηση ισοθερμικών καλυμμάτων με μηχανισμό περιτύλιξης  
για δύο κολυμβητικές δεξαμενές, 
β)Κ.Α.:15.7135.811 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του  
Δήμου Έδεσσας  με  τίτλο ¨Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης  κλειστού κολυμβητηρίου  
Έδεσσας: Προμήθεια και τοποθέτηση Boiler 2000L και ηλιακών συλλεκτών,
γ)  Κ.Α.:15.7135.812 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018  
του Δήμου Έδεσσας με τίτλο ¨Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης κλειστού κολυμβητηρίου  
Έδεσσας :Προμήθεια ηλεκτρικής υποβρύχιας σκούπας (Robot) και 
δ)  Κ.Α.:15.7135.813 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018  
του Δήμου Έδεσσας με τίτλο ¨Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης κλειστού κολυμβητηρίου  
Έδεσσας :Προμήθεια και τοποθέτηση καυστήρα και λέβητα.
11) Την υπ’ αριθ.  258/16-11-2018. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία  

συγκροτήθηκε  η  κατά  νόμο,  αρμόδια  επιτροπή  διενέργειας  διαγωνισμού  και  
αξιολόγησης προσφορών για προμήθειες οικοδομικών υλικών σύμφωνα με τις διατάξεις  
του 4412/2017 για το έτος 2018.

καθώς επίσης και τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών συντάσσεται ο τελικός πίνακας  
των «προσωρινών αναδόχων» με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για κάθε «ομάδα  
ειδών».

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ «ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ»
Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΟΜΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ

ΑΦΜ - ΔΟΥ/ 
ΕΔΡΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ
Η ΤΙΜΗ ΜΕ 

Φ.Π.Α.
1. ΟΜΑΔΑ A: 

Προμήθεια και  
τοποθέτηση 
ισοθερμικών 
καλυμμάτων με 

POOL SPORT E.E 
(ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΙΔΩΝ & 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-

099789972
ΔΟΥ Π 

ΦΑΛΗΡΟΥ/ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΙΞ 
2,ΤΚ17561-

29.760,00€
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Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΟΜΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ

ΑΦΜ - ΔΟΥ/ 
ΕΔΡΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ
Η ΤΙΜΗ ΜΕ 

Φ.Π.Α.
μηχανισμό 
περιτύλιξης για 
δύο 
κολυμβητικές 
δεξαμενές

ΕΚΔΟΤΙΚΗ)

ΠΑΛΑΙΟ 
ΦΑΛΗΡΟ 

2.

ΟΜΑΔΑ Β: 
Προμήθεια και  
τοποθέτηση 
Boiler 2000L 
και ηλιακών 
συλλεκτών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩ
Ν ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Α.Ε (ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ)

800403571
ΔΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ / 
25ης  ΜΑΡΤΙΟΥ 

48 
ΕΔΕΣΣΑ,ΤΚ5820

0

10.259,76€

3.

ΟΜΑΔΑ Δ: 
Προμήθεια και  
τοποθέτηση 
καυστήρα και  
λέβητα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩ
Ν ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Α.Ε (ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ)

800403571
ΔΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ / 
25ης  ΜΑΡΤΙΟΥ 

48 
ΕΔΕΣΣΑ,ΤΚ5820

0

8.184,00€

      Ο παραπάνω πίνακας αποτελεί και την εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού προς την  
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, για την ανάδειξη «προσωρινών αναδόχων» ανά  
«ομάδα  ειδών»,  για  την  προμήθεια  με  τίτλο  «Προμήθεια  εξοπλισμού  αναβάθμισης 
κλειστού κολυμβητηρίου Έδεσσας»
      Για την ομάδα Γ «προμήθεια υποβρύχιας ηλεκτρικής σκούπας  (robot)» δαπάνης  
4.000,00€  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ  για  την  οποία  δεν  κατατέθηκε  καμία  
προσφορά η επιτροπή διαγωνισμού  εισηγείται να προβεί ο Δήμος στη προμήθεια με την  
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 6  
του Ν. 4412/16.
Έτσι  σήμερα  την  8/1/2019  και  ενώ  έχει  ολοκληρωθεί  ο  έλεγχος  των  εγγυητικών  
συμμετοχής,  η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει και  υπογράφει παρακάτω, το παρόν  
Πρακτικό και ακολούθως το διαβιβάζει προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας  
προς έγκριση.
         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. 258/2018 απόφασή της , 
        γ) το αριθ. πρωτ. 287/8-1-2019  πρακτικό  της Επιτροπής διαγωνισμού, 
        δ)την αριθ. 23235/18-12-2018 διακήρυξη της Δημοπρασίας για την προμήθεια με 
τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης κλειστού κολυμβητηρίου Έδεσσας»,

Αποφασίζει ομόφωνα
   Α. Την  έγκριση  του  αριθ.  πρωτ.  287/8-1-2019  πρακτικού   της  Επιτροπής 
διαγωνισμού.

       Β. Την ανάδειξη της εταιρείας POOL SPORT E.E με ΑΦΜ -099789972-  και έδρα 
την οδό Ιωάννου Φιξ στο Παλαιό Φάληρο, της Αθήνας ως αναδόχου (προσωρινού), για 
την ΟΜΑΔΑ Α της αριθ. πρωτ. 23235/18-12-2018 διακήρυξης, και την και την εταιρεία 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε (ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ), με ΑΦΜ 
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-800403571-  με έδρα την οδό 25ης  Μαρτίου 48 στην πόλη της Έδεσσας, ως αναδόχου 
(προσωρινού), για τις ΟΜΑΔΕΣ Β και Δ της αριθ. πρωτ. 23235/18-12-2018 διακήρυξης, 
για  την  προμήθεια  με  τίτλο  «Προμήθεια  εξοπλισμού  αναβάθμισης  κλειστού 
κολυμβητηρίου  Έδεσσας», προϋπολογισμού  εξήντα  χιλιάδων  ευρώ  (60.000,00€) 
συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.,  με  κριτήριο  ανάδειξης  τη  χαμηλότερη  τιμή 
προσφοράς για κάθε «ομάδα ειδών», ως ακολούθως:

Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΟΜΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ

ΑΦΜ - ΔΟΥ/ 
ΕΔΡΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.

1.

ΟΜΑΔΑ A: 
Προμήθεια και  
τοποθέτηση 
ισοθερμικών 
καλυμμάτων με 
μηχανισμό 
περιτύλιξης για 
δύο 
κολυμβητικές 
δεξαμενές

POOL SPORT E.E 
(ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 

ΕΙΔΩΝ & 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-
ΕΚΔΟΤΙΚΗ)

099789972
ΔΟΥ Π 

ΦΑΛΗΡΟΥ/ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΙΞ 
2,ΤΚ17561-

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 29.760,00€

2.

ΟΜΑΔΑ Β: 
Προμήθεια και  
τοποθέτηση 
Boiler 2000L και  
ηλιακών 
συλλεκτών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε 
(ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ)

800403571
ΔΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ / 
25ης  ΜΑΡΤΙΟΥ 48 
ΕΔΕΣΣΑ,ΤΚ58200 10.259,76€

3.

ΟΜΑΔΑ Δ: 
Προμήθεια και  
τοποθέτηση 
καυστήρα και  
λέβητα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε 
(ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ)

800403571
ΔΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ / 
25ης  ΜΑΡΤΙΟΥ 48 
ΕΔΕΣΣΑ,ΤΚ58200

8.184,00€

       Γ. Την προμήθεια της ομάδα Γ «Προμήθεια υποβρύχιας ηλεκτρικής σκούπας 
(robot)» δαπάνης  4.000,00€  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ  της  αριθ.  πρωτ. 
23235/18-12-2018  διακήρυξης  «Προμήθεια  εξοπλισμού  αναβάθμισης  κλειστού 
κολυμβητηρίου Έδεσσας», με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν. 4412/16.
       Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:30 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 3/2019.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 15-1-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Χρήστος  Δασκάλου,  Ιωάννης 
Χατζόγλου (Αναπλ. μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Επιτροπή Διαγωνισμού (κα Χριστίνα Ασημακοπούλου–Πρόεδρο).
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