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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 61/2016    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ   
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ – ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ».

Σήμερα Τρίτη 15 Μαρτίου 2016 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:30 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 5177/11-3-2016 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ όλα 
τα  μέλη  αυτής  τακτικά  και  αναπληρωματικά  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 πέντε (5) από  τα 
εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος,
2. Αντώνιος Ρυσάφης Αντιπρόεδρος,
3. Ιωάννης Χατζόγλου Τακτικό μέλος,
4. Αναστάσιος Δίου Τακτικό μέλος,
5. Χρήστος Πέτκος (Αναπλ. μέλος).

1. Χρήστος Πισλίνας Τακτικό μέλος,
2. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος,
3. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτ. μέλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
          Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση ο Γενικός 
Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτσης .
          Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει  
την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθούν 
σήμερα ως κατεπείγοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα:
1.  Συμπλήρωση  της  αριθ.  291/2015  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής 
ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ.ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ  ΔΙΑΤΑΓΗΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ  ΠΟΥ  ΘΑ  ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ  ΣΤΟ 
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
2. Ανάκληση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
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       Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και  αφού είδε  τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και 
να ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 

        Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10 θέμα της ημερήσιας διάταξης, εκθέτει στα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής προς έγκριση το αριθ. πρ. 4605/3-3-2016 πρακτικό 
Αποσφράγισης  κι  Αξιολόγησης  Οικονομικών  Προσφορών  ανοικτού  τακτικού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθ. συστήματος 13603 για το έργο «Προμήθεια και 
εγκατάσταση  οργάνων  παιδικών  χαρών  –ελαστικών  πλακιδίων  ασφαλείας  και 
υπαίθριων  οργάνων γυμναστικής»,  της Επιτροπής  Διαγωνισμού,  το  οποίο έχει  ως 
εξής:

        Στην Έδεσσα και στο Δημοτικό Κατάστημα , ημέρα Πέμπτη 3-3-2016 και ώρα 11.00 π.μ., 
συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  (Ε.Δ.)  του  έργου  «Προμήθεια  και 
εγκατάσταση  οργάνων  παιδικών  χαρών-ελαστικών  πλακιδίων  ασφαλείας  και  υπαίθριων 
οργάνων γυμναστικής», που ορίστηκε με την αριθ.148/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Έδεσσας  (ΑΔΑ: 7ΓΡΚΩΡΠ-3ΕΗ) και αποτελούμενη από τους:

1. Γρεβενάρης Γεώργιος, ΠΕ Αρχιτεκτόνων (Πρόεδρος), 
2. Ελισσάβετ Αντωνιάδου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, 
3. Ελένη Ψυχογυιού, ΠΕ Γεωπόνων.

Αντικείμενο της συνάντησης είναι  η αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», 
των συμμετεχόντων στον διαγωνισμού της Διακήρυξης 19611/21-7-2015 , όπως περιγράφεται στο 
θέμα.

Κατά  τη  συνεδρίαση  αποσφράγισης  στην  έδρα  της  Αναθέτουσας  Αρχής  δεν  παρευρέθηκαν 
εκπρόσωποι εταιρειών.

Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Διαπιστώθηκε  ότι  κατατέθηκαν  2  προσφορές  εμπρόθεσμα,  όπως  προκύπτει  από  το  σύστημα 
χρονοσήμανσης της πλατφόρμας, καθώς εμπρόθεσμα κατατέθηκαν και 2 φάκελοι στο πρωτόκολλο 
της Υπηρεσίας με τα παραστατικά που απαιτείται να υποβληθούν εντύπως.

Οι προσφορές που κατατέθηκαν αρχικά ήταν από:

1. «ΕΡΜΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Ηφαίστου 6 
Ωραιόκαστρο 57013 Θεσσαλονίκη, τηλ.:2310682788, fax: 2310682772, με αρ. 
συστήματος 17124 και για τα παραστατικά που απαιτείται να υποβληθούν εντύπως 
αρ. πρωτ. 21913/17-8-2015.

2



2.  «ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ», με διακριτικό τίτλο “Octopus”, 15ο 

ΧΛΜ Θεσσαλονίκης- Καβάλας, 57200 Λαγκαδάς, τηλ.  2394073051,73375 
fax2394073376, με αρ. συστήματος 15295 και για τα παραστατικά που απαιτείται να 
υποβληθούν εντύπως  αρ. πρωτ. 21873/17-8-2015.

Με  το  αρ.  πρωτ.  22882/31-8-2015  Πρακτικό  1-  ανοικτής  δημοπρασίας  τακτικού  διαγωνισμού: 
Αποσφράγιση - αξιολόγηση δικαιολογητικών/τεχνικη προσφορών ανοιχτού τακτικού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού με αρ. συστήματος 13603 για το έργο «προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικών 
χαρών-ελαστικων πλακιδίων ασφαλείας  και  υπαίθριων  οργάνων γυμναστικής» η Ε.Δ.  έκρινε  μη 
παραδεκτή  την  προσφορά  της  «ΕΡΜΗΣ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΙΔΙΩΤΙΚΗ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  και  παραδεκτή  την  προσφορά  της  «ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ,  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, 
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ».

Μετά την ανακοίνωση του ανωτέρω πρακτικού υποβλήθηκε εμπρόθεσμα ένσταση από την 
«ΕΡΜΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία έγινε αποδεκτή 
με  την  αρ.  175/2015  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου  Έδεσσας  και  ως  εκ  τούτου 
κρίθηκαν αποδεκτοί και οι δύο συμμετέχοντες.

Κατά  της  αρ.  175/2015  Απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  υποβλήθηκε  στις  αρμόδιες 
Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης η από 26-10-2015 προσφυγή της 
«ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» η οποία εξετάστηκε και  ακολούθησε η αρ. 
15558/20-11-2015  Απόφαση  Γεν.  Γραμματέα  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας-  Θράκης 
σχετικά με την «εξέταση προσφυγής της ατομικής επιχείρησης  “ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - 
OCTOPUS”, κατά της αριθ. 175/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Έδεσσας».

Στη συνέχεια, με την αρ. 4/2016 Απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας αποφάσισε 

α. Την αποδοχή της αρ. 15558/20-11-2015 Απόφασης Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας-  Θράκης  σχετικά  με  την  «εξέταση  προσφυγής  της  ατομικής  επιχείρησης 
“ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  -  OCTOPUS”,  κατά  της  αριθ.  175/2015  απόφασης  της 
Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου  Έδεσσας»  και  την  ακύρωση  της  αριθ.  175/2015  απόφασης  της 
Οικονομικής επιτροπής, και

β. Τη συνέχιση διαδικασίας αξιολόγησης του Διαγωνισμού με αποδοχή της προσφοράς μόνο 
της  εταιρείας  «ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ,  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,  ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ»,  και  απόρριψη  της 
εταιρείας «ΕΡΜΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».  

Μετά  την  συμπλήρωση  των  απαιτούμενων  προθεσμιών   για  δυνατότητα  προσβολής  της  αρ. 

15558/20-11-2015 Απόφασης Γεν.  Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-  Θράκης 

ενώπιον  της  Ειδικής  Επιτροπής  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας-  Θράκης  και  της 

Απόφασης  της  Οικονομικής  και  αφού  παρήλθε  αυτή  η  προθεσμία  άπρακτος  η  Επιτροπή 

Διαγωνισμού  ενημέρωσε εγγράφως τον προμηθευτή του οποίου η προσφορά προκρίθηκε μέσω του 

ΕΣΗΔΗΣ, για την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς η οποία αρχικά 
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ορίστηκε στις 12/2/2016 και κατόπιν μετά από σχετικές ειδοποιήσεις  μετατέθηκε στις 29/2/2016 και 

τελικά πραγματοποιείται στην παρούσα συνεδρίαση της επιτροπής σήμερα 3/3/2016 και ώρα 11:00.

Εν  συνεχεία  η  επιτροπή  και  τα  μέλη  της  που  είναι  πιστοποιημένοι  χρήστες  του  συστήματος 

συνδέθηκε  με  τους  ειδικούς  κωδικούς  χρηστών,  που  της  έχουν  χορηγηθεί  από  το  Υπουργείο 

Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος

Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης 

www.promitheus.gov.gr  και  προέβη  στον  αποκλεισμό  του  συμμετέχοντα  «ΕΡΜΗΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΙΔΙΩΤΙΚΗ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  και  στην  αποσφράγιση  της 

οικονομικής προσφοράς της εταιρείας «ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ».

Κατόπιν η επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της υποβληθείσας οικονομικής προσφοράς όπου 

διαπίστωσε ότι υποβλήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 19611/21-7-2015 Διακήρυξη και 

συμμορφώνεται πλήρως ως προς τις απαιτήσεις της υπηρεσίας καθώς ο διαγωνισμός διενεργείται με 

σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Σύμφωνα  με  την  υποβληθείσα  Οικονομική  προσφορά  της  η  εταιρεία  «ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ, 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,  ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» προσφέρει  κόστος  «Προμήθειας  και  Εγκατάστασης  Οργάνων 

Παιδικών  Χαρών-Ελαστικών  πλακιδίων  ασφαλείας  και  υπαίθριων  οργάνων  γυμναστικής» 

140.795,73€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (114.468,07 € + ΦΠΑ 26.327,66€).

Κατόπιν  των  ανωτέρω  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  προτείνει  προς  τα  Μέλη  της  Οικονομικής 
Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 20 & 21 του ΕΚΠΟΤΑ και το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, τα 
ακόλουθα:

Την έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών του 
Διαγωνισμού του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών-ελαστικών 
πλακιδίων ασφαλείας και υπαίθριων οργάνων γυμναστικής»

Η συνεδρίαση της Επιτροπής ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 3/3/2016, ώρα 13:00 πμ.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάσσεται το παρόν πρακτικό.

         Ενόψει  των  ανωτέρω  ο  Πρόεδρος  καλεί  την  Οικονομική  Επιτροπή  να 
αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την αριθ. 19611/21-7-2015 
διακήρυξη,  την  αριθ.  4/2016  απόφασή  της,  το  αριθ.  πρωτ.  4605/3-3-2016 
πρακτικό Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών του Διαγωνισμού 
του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών-ελαστικών 
πλακιδίων ασφαλείας  και  υπαίθριων οργάνων γυμναστικής»,  καθώς  και  τις 
διατάξεις  του  άρθρου  72  παρ.1  εδαφ.  ε  του  Ν.  3852/2010(ΦΕΚ  Α'  87) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» ,
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Αποφασίζει ομόφωνα
       Εγκρίνει το αριθ. πρωτ. 4605/3-3-2016 πρακτικό Αποσφράγισης και 
Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής του Διαγωνισμού, του έργου 
«Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών-ελαστικών πλακιδίων 
ασφαλείας και υπαίθριων οργάνων γυμναστικής» κι αποδέχεται την οικονομική 
προσφορά της εταιρείας «ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» η οποία 
προσφέρει ως κόστος της «Προμήθειας και Εγκατάστασης Οργάνων Παιδικών Χαρών-
Ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας και υπαίθριων οργάνων γυμναστικής», το ποσό των 
140.795,73€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (114.468,07 € + ΦΠΑ 26.327,66€), 
σύμφωνα τα οριζόμενα στην αριθ. πρ. 19611/21-7-2015 Διακήρυξη Δημάρχου.

   Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε 
στις 10:20π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 61/2016
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 17-3-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ιωάννης  Χατζόγλου,  Αναστάσιος  Δίου,  Αντώνιος 
Ρυσάφης, Χρήστος Πέτκος (Αναπληρωματικό μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
-         Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Γεώργιο Γρεβενάρη με την 
επισήμανση να κοινοποιηθεί στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Ηλ. Γκουγιάννο.
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
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--Αντιδήμαρχο Τ.Υ. ,Πολεοδομίας & Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Χρ. Πέτκο.
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