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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 

(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 71/2022    
 
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

11. ΕΓΚΡΙΣΗ 3ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ¨ΠΑΣΑ – ΤΣΑΪΡ¨ ΣΕ ΕΚΤΑΣΗ 75 ΣΤΡ. 

ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ». 

 

   Σήμερα Τρίτη 8 Μαρτίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε στο Δημοτικό 
Κατάστημα δια ζώσης με τη συμμετοχή μόνο όσων πληρούν τις προϋποθέσεις 

εμβολιασμού ή νόσησης και με τη συμμετοχή των υπολοίπων μέσω τηλεδιάσκεψης, 
σε εφαρμογή της με αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου 
Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη 

πρόσκληση αριθ. πρωτ. 2.751/4-3-2022 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), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 

4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133) 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 συμμετείχαν τα τέσσερα (4) από 
τα (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 

3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 
4. Ευάγγελος Θωμάς-Τακτ. Μέλος. 

1. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. Μέλος. 
2. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. Μέλος, 

3. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτ. μέλος. 
 

           Ο Πρόεδρος καθώς και τα μέλη Αναστασία Ιατρίδου και Μιχάλης Σαμλίδης 
συμμετείχαν δια ζώσης στη συνεδρίαση ενώ το μέλος Ευάγγελος Θωμάς με τη 

διαδικασία της τηλεδιάσκεψης.  
           Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των 
Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που 

αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας. 
            Στη συνεδρίαση συμμετείχε δια ζώσης και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική 
υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.   
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          Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής κι άρχισαν να συζητούν τα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης με την εξής σειρά: 9ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14ο,  8ο , 2ο, 10ο, 
3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο και 1ο . 

          Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Ιωάννης Χατζόγλου προσήλθε κατά την 
συζήτηση του 4ου  θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

          Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε 
γνωστοποιήσει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. πρωτ. 2.002/28-2-
2022 3ου Πρακτικού  Έλεγχος των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Ανοικτού, 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αριθμό συστήματος 142272 για την προμήθεια  με 
τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΑΣΑ -ΤΣΑΪΡ" ΣΕ ΈΚΤΑΣΗ 75 ΣΤΡ. ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ», 
προϋπολογισμού εξακοσίων είκοσι  χιλιάδων τριακοσίων είκοσι έξι ευρώ και 
εβδομήντα εννιά λεπτών  (620.326,79€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., της 

Επιτροπής Διαγωνισμού, όπως αυτή συγκροτήθηκε με την αριθμ. 222/2021 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, το οποίο έχει ως εξής:     
 

 
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3ο 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ, 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 142272 ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΑΣΑ -ΤΣΑΪΡ" ΣΕ 

ΈΚΤΑΣΗ 75 ΣΤΡ. ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ» (ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 15021/2021) 
 
        Στην Έδεσσα και στο Δημοτικό Κατάστημα, την Δευτέρα 28-02-2022 και ώρα 

09.00 π.μ., η Επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας και Αξιολόγησης των 
Προσφορών (Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.)) της Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια 
Εξοπλισμού για την Κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στη Θέση "Πασά -Τσαΐρ" σε 
Έκταση 75 στρ. Δήμου Έδεσσας», που συγκροτήθηκε με την αριθ. 221/2021 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας και αποτελούμενη από τους: 
1.Δανιηλίδη Θεόδωρο, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ (Πρόεδρος), 
2.Νεσλεχανίδη Σάββα, Αγρ. Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ, 
3.Αντωνιάδου Ελισσάβετ, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, 
 
συνεδρίασε προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
του προσωρινού αναδόχου οικονομικού φορέα «ΑΣΩΝΙΤΗΣ,,ΧΡΗΣΤΟΣ,ΣΠΥΡΙΔΩΝ», για 
τα τμήματα 1 και 2 του διαγωνισμού της με αριθ. Πρωτ. 15021/2021 και αριθμό 
συστήματος 142272 Διακήρυξης, με τον τίτλο του θέματος (στο εξής «Διακήρυξη»). 
 
     Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. 
 
       Ο οικονομικός φορέας «ΑΣΩΝΙΤΗΣ,,ΧΡΗΣΤΟΣ,ΣΠΥΡΙΔΩΝ» αναδείχτηκε 
προσωρινός ανάδοχος για τα τμήματα 1 «Προμήθεια και τοποθέτηση Ταρτάν και 
Εξοπλισμού Στίβου και Γηπέδου» και 2 «Προμήθεια και Τοποθέτηση Φυσικού και 
Υβριδικού Χλοοτάπητα και Εξοπλισμού Άρδευσης» της προμήθειας με την αριθ. 
30/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
Στη συνέχεια, με το αριθ. 1528/08.02.2022 έγγραφο, έγινε πρόσκληση στον 
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προσωρινό ανάδοχο, για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης μέσω του 
συστήματος και την έντυπη υποβολή του φακέλου. 
 
Τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά υποβλήθηκαν έγκαιρα στο σύστημα (στις 
15.02.2022 με καταληκτική ημερομηνία τις 18.02.2022). Η αναθέτουσα αρχή 
προέβη στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών στο σύστημα και παρέλαβε τον 
αντίστοιχο έντυπο φάκελο (αριθ. πρωτ. 2002/17.02.2022) 
 
Ακολούθως η επιτροπή αφού παρέλαβε τους φακέλους των δικαιολογητικών και 
διαπίστωσε το εμπρόθεσμο της κατάθεσης τους προχώρησε στον έλεγχο αυτών. 
 
Με βάση τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν, προέκυψε ότι δεν υπάρχουν 
ελλείψεις ούτε συντρέχει λόγος αποκλεισμού του προσωρινού αναδόχου, οικονομικού 
φορέα «ΑΣΩΝΙΤΗΣ,,ΧΡΗΣΤΟΣ,ΣΠΥΡΙΔΩΝ» για τα τμήματα 1 και 2 της προμήθειας, 
καθώς προσκόμισε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού ομόφωνα 
 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ (προς την Οικονομική Επιτροπή) 

1.Την αποδοχή των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης για τα τμήματα 
1 και 2 της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού για την Κατασκευή 
Αθλητικού Κέντρου στη Θέση "Πασά -Τσαΐρ" σε Έκταση 75 στρ. Δήμου Έδεσσας» του 
προσωρινού αναδόχου οικονομικού φορέα «ΑΣΩΝΙΤΗΣ,,ΧΡΗΣΤΟΣ,ΣΠΥΡΙΔΩΝ»  

2.Την οριστική κατακύρωση του τμήματος 1 «Προμήθεια και τοποθέτηση Ταρτάν 
και Εξοπλισμού Στίβου και Γηπέδου» του διαγωνισμού της επί θέματι προμήθειας και 
την ανάδειξη αναδόχου, τον οικονομικό φορέα «ΑΣΩΝΙΤΗΣ,,ΧΡΗΣΤΟΣ,ΣΠΥΡΙΔΩΝ» στο 
ποσό των 333.347,00€ (χωρίς ΦΠΑ) ποσό που αντιστοιχεί σε έκπτωση 2,00%. 

3.Την οριστική κατακύρωση τμήματος 2 «Προμήθεια και Τοποθέτηση Φυσικού και 
Υβριδικού Χλοοτάπητα και Εξοπλισμού Άρδευσης» του Διαγωνισμού της επί θέματι 
προμήθειας και την ανάδειξη αναδόχου, τον οικονομικό φορέα 
«ΑΣΩΝΙΤΗΣ,,ΧΡΗΣΤΟΣ,ΣΠΥΡΙΔΩΝ» στο ποσό των 132.136,95€ (χωρίς ΦΠΑ) ποσό που 
αντιστοιχεί σε έκπτωση 2,00%. 
 
Το παρόν Πρακτικό θα επικυρωθεί με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου 
(Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας), η οποία θα κοινοποιηθεί στους προσφέροντες 
μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 
 
Για διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, 
ισχύουν οι όροι, προϋποθέσεις και προθεσμίες του άρθρου 3.4 της Αναλυτικής 
Διακήρυξης του Διαγωνισμού. 
 
Η συνεδρίαση της Επιτροπής ολοκληρώθηκε σήμερα 28-02-2022, ώρα 13:30μ.μ. 

 

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» όπως 
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αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20120 ( ΦΕΚ  Α΄197) «Τροποποίηση 

του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο 
τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της 
Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου 

Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις»,  

 β) τις αριθ. 222/2021, 293/2021 και 382/2021 αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής,  

 γ) την αριθμ. 30/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία 

αναφέρει τα εξής: 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΣΤΙΣ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 

(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 30/2022    

 
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 
28. ΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ 
ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ¨ΠΑΣΑ - ΤΣΑΪΡ¨ ΣΕ ΕΚΤΑΣΗ 75 ΣΤΡ. ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ» 
  

   Σήμερα Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε στο 
Δημοτικό Κατάστημα δια ζώσης με τη συμμετοχή μόνο όσων πληρούν τις προϋποθέσεις 
εμβολιασμού ή νόσησης και με τη συμμετοχή των υπολοίπων μέσω τηλεδιάσκεψης, σε 
εφαρμογή της με αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου 
Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 860/27-1-2022 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), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ Α΄133) 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 συμμετείχαν τα έξι (6) από τα (7) 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

5. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 
6. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 
7. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 
8. Ιωάννης Τσεπκεντζής -Αναπλ. Μέλος, 
9. Ιγνάτιος Κετσιτζίδης - Αναπλ. μέλος, 

4. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. Μέλος 
5. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. Μέλος, 
6. Ευάγγελος θωμάς – Τακτ. μέλος 
7. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος. 
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10.Δημήτριος Γιώγας - Αναπλ. μέλος.  

           Το μέλος κ. Ιωάννης Χατζόγλου προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 
2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και στο εξής δεν συμμετείχε το αναπληρωματικό 
μέλος κ. Δημήτριος Γιώγας. 
           Το μέλος κ. Ιγνάτιος Κετσιτζίδης αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση 
του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
            Ο Πρόεδρος καθώς και τα μέλη κ.κ. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, Ιγνάτιος 
Κετσιτζίδης και Ιωάννης Χατζόγλου συμμετείχανε στη συνεδρίαση δια ζώσης ενώ τα μέλη 
κ.κ. Μιχαήλ Σαμλίδης, Δημήτριος Γιώγας και Ιωάννης Τσεπκεντζής με τηλεδιάσκεψη. 
            Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των 
Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που 
αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας. 
            Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ουρανία Πασιαλή τακτική υπάλληλος του 
Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. 
           Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής κι άρχισαν να συζητούν τα θέματα 
της ημερήσιας διάταξης με την εξής σειρά:1ο, 2ο, 4ο, 3ο. 13ο – 18ο, 27ο – 29ο, 7ο -10ο, 
21ο, 11ο, 5ο, 6ο, 25ο, 26ο, 20ο, 19ο, 22ο -24ο & 12ο. 
 
        Ο Πρόεδρος σχετικά με το 28ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, γνωστοποίησε 
ηλεκτρονικά στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής το με αριθ. πρωτ. 670/27-1-2022 
πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών, τεχνικών προσφορών και οικονομικών 
προσφορών του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθ. Συστήματος 142272   για 
την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή αθλητικού 

κέντρου στη θέση ¨Πασά – Τσαϊρ¨ σε έκταση 75 στρ. Δήμου Έδεσσας», από 
τριμελή επιτροπή που ορίστηκε με την αριθ. 221/2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, το οποίο έχει ως εξής: 

 

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ο 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 142272 ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΑΣΑ -ΤΣΑΪΡ" ΣΕ 

ΈΚΤΑΣΗ 75 ΣΤΡ. ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ» (ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 15021/2021) 
 
 Στην Έδεσσα και στο Δημοτικό Κατάστημα, την Πέμπτη 27-01-2022 και ώρα 

09.00 π.μ., η Επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας και Αξιολόγησης των 
Προσφορών (Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.)) της Προμήθειας με τίτλο 
«Προμήθεια Εξοπλισμού για την Κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στη Θέση 
"Πασά -Τσαΐρ" σε Έκταση 75 στρ. Δήμου Έδεσσας», που συγκροτήθηκε με 
την αριθ. 221/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Έδεσσας και αποτελούμενη από τους: 
1.Δανιηλίδη Θεόδωρο, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ (Πρόεδρος), 
2.Νεσλεχανίδη Σάββα, Αγρ. Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ, 
3.Αντωνιάδου Ελισσάβετ, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, 
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μετά: 

•Την 1η συνεδρίαση της με την οποία έγινε η αποσφράγιση των 
προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του 
διαγωνισμού της αριθ. 15021/01-11-2021 διακήρυξης με αριθμό 
συστήματος 142272, βάσει της οποίας συντάχθηκε το 1ο πρακτικό. 

•Την αριθ. 382/14.12.2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 
την οποία εγκρίθηκε το 1ο Πρακτικό και αποφασίστηκε 

oο αποκλεισμός, λόγω ελλείψεων, των οικονομικών φορέων 
«ΚΟΝΤΟΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» και «Σ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 
Α ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΟΕ», εκ των πέντε (5) συνολικά προσφορών που 
κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στο σύστημα, 

oη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με τον έλεγχο των 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών – 
Οικονομικών Προσφορών των λοιπών Οικονομικών Φορέων. 

•Την έγκαιρη ανάρτηση της, αριθ. 382/14.12.2021, απόφασης στο 
ηλεκτρονικό σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ώστε να ειδοποιηθούν όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι, και αφού δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις – προσφυγές 
εντός της προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμίας (10 ημέρες), 

 
συνεδρίασε εκ νέου προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών – Οικονομικών 
Προσφορών των λοιπών Οικονομικών Φορέων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο 
διενέργειας του διαγωνισμού της αριθ. 15021/01-11-2021 διακήρυξης με 
αριθμό συστήματος 142272, όπως περιγράφεται στο θέμα. 
 
Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, με ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών την 
02/11/2021 ώρα 17:00 μ.μ. και καταληκτική ημερομηνία την 
03/12/2021 ώρα 17:00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, 
προβλεπόταν να γίνει στις 08/12/2021 και ώρα 09.00π.μ. 
 
Συγκεκριμένα, οι λοιποί οικονομικοί φορείς που κατέθεσαν προσφορά και 
ελέγχονται, ως προς τα ανωτέρω, είναι: 

•«ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ», με αριθμό συστήματος 
252465. 

•«ΑΣΩΝΙΤΗΣ,,ΧΡΗΣΤΟΣ,ΣΠΥΡΙΔΩΝ», με αριθμό συστήματος 252485. Ο 
συγκεκριμένος οικονομικός φορέας κατέθεσε στο πρωτόκολλο έντυπο 
φάκελο με αριθ. 17517/07.12.2021. 

•«ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», με αριθμό συστήματος 252664. Ο 
συγκεκριμένος οικονομικός φορέας κατέθεσε στο πρωτόκολλο έντυπο 
φάκελο με αριθ. 17465/06.12.2021. 

 
Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 
προσφορών και οικονομικών προσφορών των διαγωνιζόμενων οικονομικών 
φορέων διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 
 
Τμήμα 1 «Προμήθεια και τοποθέτηση Ταρτάν και Εξοπλισμού 

Στίβου και Γηπέδου» 
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Για το τμήμα 1 της προμήθειας προσφορά κατέθεσαν οι εξής οικονομικοί 
φορείς: 

•«ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ» 

•«ΑΣΩΝΙΤΗΣ,,ΧΡΗΣΤΟΣ,ΣΠΥΡΙΔΩΝ». 

•«ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ». 
 
Α. Οικονομικός Φορέας: «ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ» 
 
1) Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του συγκεκριμένου οικονομικού 
φορέα, διαπιστώθηκε ότι προσκομίστηκαν: 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞ

Η 

ΕΛΕΓΧΟΣ 

1. ΕΕΕΣ (όλων των 
σχετιζόμενων) 

§ 2.4.3.1 ΔΕΚΤΟ 

2. Εγγυητική Επιστολή 
Συμμετοχής 
Φορέας: e-ΤΜΕΔΕ 
Αριθ.: 130669 
Ημ/νια: 18/11/2021 
Ποσό: 6,803.00€ 

§ 2.4.3.1 
ΚΑΙ § 2.1.5 
& § 2.2.2 

ΔΕΚΤΗ 

 
Επίσης, προσκομίστηκαν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης 
της Τεχνικής και Επαγγελματικής ικανότητας του οικονομικού φορέα, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6. της διακήρυξης, ήτοι: 

•Κύκλους εργασιών των τελευταίων πέντε (5) ετών (2016, 2017, 2018, 
2019, 2020), όπου φαίνεται ότι έχουν εκτελέσει συμβάσεις 
προμηθειών ελαστικού τάπητα στίβου, αθροιστικού ύψους αξίας 
μεγαλύτερου του 40% του τμήματος. 

•Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ΙSO 9001:2015. 

•Πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ΙSO 
14001:2015. 

•Πιστοποιητικό συστήματος ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία κατά 
ISO 45001:2018. 

•Πιστοποιητικό τεχνίτη εφαρμογής αθλητικών ελαστικών δαπέδων. 
 
2) Κατά τον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς του συγκεκριμένου οικονομικού 
φορέα, διαπιστώθηκε ότι προσκομίστηκαν, δικαιολογητικά που ζητούνται στο 
παράρτημα Ι της διακήρυξης για το τμήμα 1 και συγκεκριμένα στην 
παράγραφο Γ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ», για κάθε ένα από τα 
προσφερόμενα υλικά.  
 
Παρατηρήσεις επί της τεχνικής προσφοράς 
Στο προσκομιζόμενο τεχνικό φυλλάδιο για τον ελαστικό τάπητα στίβου, 
αναφέρεται ότι η κοκκομετρία του ελαστικού epdm θα είναι 1 – 3mm, ενώ 
στο παράρτημα 1 της διακήρυξης (βλ. παρ. Β2 για το τμήμα 1) ορίζεται 
ξεκάθαρα μικρότερη κοκκομετρική διαβάθμιση (0,5 – 1,5mm). Αυτή η 
απόκλιση θέτει το προσφερόμενο υλικό του συγκεκριμένου οικονομικού 
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φορέα εκτός προδιαγραφών της διακήρυξης. 
 
Τα υπόλοιπα υποβληθέντα στοιχεία πληρούν τις προδιαγραφές που τίθενται 
από την αναθέτουσα αρχή. 
 
3) Η οικονομική προσφορά του συγκεκριμένου οικονομικού φορέα με 
αριθμό συστήματος 252465, για το τμήμα 1, υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και 
ανέρχεται στο ποσό των 314.250,00€ (χωρίς ΦΠΑ) ποσό που αντιστοιχεί σε 
έκπτωση 7,61%. Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης είναι σύμφωνο με τα όσα 
ορίζονται στην παρ. 1.3 της Διακήρυξης. 
 
Β. Οικονομικός Φορέας: «ΑΣΩΝΙΤΗΣ,,ΧΡΗΣΤΟΣ,ΣΠΥΡΙΔΩΝ» 
 
1) Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του συγκεκριμένου οικονομικού 
φορέα, διαπιστώθηκε ότι προσκομίστηκαν: 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞ

Η 

ΕΛΕΓΧΟΣ 

1. ΕΕΕΣ (όλων των 
σχετιζόμενων) 

§ 2.4.3.1 ΔΕΚΤΟ 

2. Εγγυητική Επιστολή 
Συμμετοχής 
Φορέας: e-ΤΜΕΔΕ 
Αριθ.: 131806 
Ημ/νια: 29/11/2021 
Ποσό: 10.005,27€  
(για τα τμήματα 1 και 2) 

§ 2.4.3.1 
ΚΑΙ § 2.1.5 
& § 2.2.2 

ΔΕΚΤΗ 

 
Επίσης, προσκομίστηκαν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης 
της Τεχνικής και Επαγγελματικής ικανότητας του οικονομικού φορέα, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6. της διακήρυξης, ήτοι: 

•Κύκλους εργασιών των τελευταίων πέντε (5) ετών (2016, 2017, 2018, 
2019, 2020), όπου φαίνεται ότι έχουν εκτελέσει συμβάσεις 
προμηθειών ελαστικού τάπητα στίβου, αθροιστικού ύψους αξίας 
μεγαλύτερου του 40% του τμήματος. 

•Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ΙSO 9001:2015. 

•Πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ΙSO 
14001:2015. 

•Πιστοποιητικό συστήματος ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία κατά 
ISO 45001:2018. 

•Πιστοποιητικό τεχνίτη εφαρμογής αθλητικών ελαστικών δαπέδων. 
 
2) Κατά τον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς του συγκεκριμένου οικονομικού 

φορέα, διαπιστώθηκε ότι προσκομίστηκαν, όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά που ζητούνται στο παράρτημα Ι της διακήρυξης για το τμήμα 
1 και συγκεκριμένα στην παράγραφο Γ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ», για κάθε ένα από τα προσφερόμενα υλικά, τα οποία 
πληρούν τις προδιαγραφές που τίθενται από την αναθέτουσα αρχή. 
 
3) Η οικονομική προσφορά του συγκεκριμένου οικονομικού φορέα με 
αριθμό συστήματος 252485, για το τμήμα 1, υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και 
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ανέρχεται στο ποσό των 333.347,00€ (χωρίς ΦΠΑ) ποσό που αντιστοιχεί σε 
έκπτωση 2,00%. Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης είναι σύμφωνο με τα όσα 
ορίζονται στην παρ. 1.3 της Διακήρυξης. 
 
Γ. Οικονομικός Φορέας: «ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» 
 
1) Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του συγκεκριμένου οικονομικού 
φορέα, διαπιστώθηκε ότι προσκομίστηκαν: 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞ
Η 

ΕΛΕΓΧΟΣ 

1. ΕΕΕΣ (όλων των 
σχετιζόμενων) 

§ 2.4.3.1 ΔΕΚΤΟ 

2. Εγγυητική Επιστολή 
Συμμετοχής 
Φορέας: Εθνική Τράπεζα 

Αριθ.: 483/700530-0 
Ημ/νια: 01/12/2021 
Ποσό: 6.803,00€ 

§ 2.4.3.1 
ΚΑΙ § 2.1.5 
& § 2.2.2 

ΔΕΚΤΗ 

 
Επίσης, προσκομίστηκαν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης 
της Τεχνικής και Επαγγελματικής ικανότητας του οικονομικού φορέα, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6. της διακήρυξης, ήτοι: 

•Κύκλους εργασιών των τελευταίων πέντε (5) ετών (2016, 2017, 2018, 
2019, 2020), όπου φαίνεται ότι έχουν εκτελέσει συμβάσεις 
προμηθειών ελαστικού τάπητα στίβου, αθροιστικού ύψους αξίας 
μεγαλύτερου του 40% του τμήματος. 

•Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ΙSO 9001:2015. 

•Πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ΙSO 
14001:2015. 

•Πιστοποιητικό συστήματος ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία κατά 
ISO 45001:2018. 

•Πιστοποιητικό τεχνίτη εφαρμογής αθλητικών ελαστικών δαπέδων. 
 
2) Κατά τον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς του συγκεκριμένου οικονομικού 
φορέα, διαπιστώθηκε ότι προσκομίστηκαν, δικαιολογητικά που ζητούνται στο 
παράρτημα Ι της διακήρυξης για το τμήμα 1 και συγκεκριμένα στην 
παράγραφο Γ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ», για κάθε ένα από τα 
προσφερόμενα υλικά. 
 
Παρατηρήσεις επί της τεχνικής προσφοράς 
Στο προσκομιζόμενο τεχνικό φυλλάδιο για τον ελαστικό τάπητα στίβου, 
αναφέρεται ότι η κοκκομετρία του ελαστικού epdm θα είναι 1 – 3mm, ενώ 

στο παράρτημα 1 της διακήρυξης (βλ. παρ. Β2 για το τμήμα 1) ορίζεται 
ξεκάθαρα μικρότερη κοκκομετρική διαβάθμιση (0,5 – 1,5mm). Αυτή η 
απόκλιση θέτει το προσφερόμενο υλικό του συγκεκριμένου οικονομικού 
φορέα εκτός προδιαγραφών της διακήρυξης. 
 
Τα υπόλοιπα υποβληθέντα στοιχεία πληρούν τις προδιαγραφές που τίθενται 
από την αναθέτουσα αρχή. 
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3) Η οικονομική προσφορά του συγκεκριμένου οικονομικού φορέα με 
αριθμό συστήματος 252664, για το τμήμα 1, υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και 
ανέρχεται στο ποσό των 314.250,00€ (χωρίς ΦΠΑ) ποσό που αντιστοιχεί σε 
έκπτωση 3,34%. Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης είναι σύμφωνο με τα όσα 
ορίζονται στην παρ. 1.3 της Διακήρυξης. 
 
Τμήμα 2 «Προμήθεια και Τοποθέτηση Φυσικού και Υβριδικού 
Χλοοτάπητα και Εξοπλισμού Άρδευσης» 
 
Για το τμήμα 2 της προμήθειας προσφορά κατέθεσε μόνο ο οικονομικός 
φορέας «ΑΣΩΝΙΤΗΣ,,ΧΡΗΣΤΟΣ,ΣΠΥΡΙΔΩΝ». 
 
1) Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του συγκεκριμένου οικονομικού 
φορέα, διαπιστώθηκε ότι προσκομίστηκαν: 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞ
Η 

ΕΛΕΓΧΟΣ 

1. ΕΕΕΣ (όλων των 
σχετιζόμενων) 

§ 2.4.3.1 ΔΕΚΤΟ 

2. Εγγυητική Επιστολή 
Συμμετοχής 
Φορέας: e-ΤΜΕΔΕ 
Αριθ.: 131806 
Ημ/νια: 29/11/2021 
Ποσό: 10.005,27€  
(για τα τμήματα 1 και 2) 

§ 2.4.3.1 
ΚΑΙ § 2.1.5 
& § 2.2.2 

ΔΕΚΤΗ 

 
Επίσης, προσκομίστηκαν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης 
της Τεχνικής και Επαγγελματικής ικανότητας του οικονομικού φορέα, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6. της διακήρυξης, ήτοι: 

•Κύκλους εργασιών των τελευταίων πέντε (5) ετών (2016, 2017, 2018, 
2019, 2020), όπου φαίνεται ότι έχουν εκτελέσει συμβάσεις 
προμηθειών ελαστικού τάπητα στίβου, αθροιστικού ύψους αξίας 
μεγαλύτερου του 40% του τμήματος. 

•Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ΙSO 9001:2015. 

•Πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ΙSO 
14001:2015. 

•Πιστοποιητικό συστήματος ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία κατά 
ISO 45001:2018. 

•Δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν ότι διαθέτει τον ελάχιστο 
απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό. 

•Στοιχεία καταλληλότητας για το φυτώριο της εταιρείας όπου θα 
εγκατασταθεί και θα προετοιμασθεί το υβριδικό σύστημα χλοοτάπητα. 

 
2) Κατά τον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς του συγκεκριμένου οικονομικού 
φορέα, διαπιστώθηκε ότι προσκομίστηκαν, όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά που ζητούνται στο παράρτημα Ι της διακήρυξης για το τμήμα 
2 και συγκεκριμένα στην παράγραφο Γ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ», για κάθε ένα από τα προσφερόμενα υλικά, τα οποία 
πληρούν τις προδιαγραφές που τίθενται από την αναθέτουσα αρχή. 
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3) Η οικονομική προσφορά του συγκεκριμένου οικονομικού φορέα με 
αριθμό συστήματος 252485, για το τμήμα 2, υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και 
ανέρχεται στο ποσό των 132.136,95€ (χωρίς ΦΠΑ) ποσό που αντιστοιχεί σε 
έκπτωση 2,00%. Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης είναι σύμφωνο με τα όσα 
ορίζονται στην παρ. 1.3 της Διακήρυξης. 
 
Τμήμα 3 «Προμήθεια και τοποθέτηση Εσχάρων Καναλιού – 
Περίφραξής – Θυρών Εισόδου» 
 
Για το τμήμα 3 της προμήθειας, δεν κατατέθηκε προσφορά από κανέναν 
οικονομικό φορέα, ο διαγωνισμός είναι άγονος και η Οικονομική Επιτροπή 
του Δήμου Έδεσσας καλείται να αποφασίσει για τον τρόπο συνέχισης της 
διαδικασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού ομόφωνα 
 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ (προς την Οικονομική Επιτροπή) 

 
Για το τμήμα 1: 

1.Την αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα 
«ΑΣΩΝΙΤΗΣ,,ΧΡΗΣΤΟΣ,ΣΠΥΡΙΔΩΝ», καθώς έχει υποβάλει πλήρη 
φάκελο δικαιολογητικών και τεχνικής και οικονομικής προσφοράς. 

2.Τον αποκλεισμό από τη συνέχεια της διαδικασίας λόγω ελλείψεων των 
οικονομικών φορέων «ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ» και «ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ». 

3.Την ανάδειξή, ως προσωρινού αναδόχου του τμήματος 1 για την 
Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού για την Κατασκευή 
Αθλητικού Κέντρου στη Θέση "Πασά -Τσαΐρ" σε Έκταση 75 στρ. Δήμου 
Έδεσσας» τον οικονομικό φορέα «ΑΣΩΝΙΤΗΣ,,ΧΡΗΣΤΟΣ,ΣΠΥΡΙΔΩΝ» 
με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης δύο τοις 
εκατό (2,00%). 

 
Για το τμήμα 2: 

1.Την αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα 
«ΑΣΩΝΙΤΗΣ,,ΧΡΗΣΤΟΣ,ΣΠΥΡΙΔΩΝ», καθώς έχει υποβάλει πλήρη 
φάκελο δικαιολογητικών και τεχνικής και οικονομικής προσφοράς. 

2.Την ανάδειξή, ως προσωρινού αναδόχου του τμήματος 2 για την 
Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού για την Κατασκευή 
Αθλητικού Κέντρου στη Θέση "Πασά -Τσαΐρ" σε Έκταση 75 στρ. Δήμου 
Έδεσσας» τον οικονομικό φορέα «ΑΣΩΝΙΤΗΣ,,ΧΡΗΣΤΟΣ,ΣΠΥΡΙΔΩΝ» 
με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης δύο τοις 
εκατό (2,00%). 

 
Για το τμήμα 3: 

1.Τη λήψη απόφασης για την κήρυξη ως άγονου του διαγωνισμού του 
τμήματος 3 για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού για 
την Κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στη Θέση "Πασά -Τσαΐρ" σε 
Έκταση 75 στρ. Δήμου Έδεσσας». 

2.Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας καλείται να αποφασίσει 
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για τον τρόπο συνέχισης της διαδικασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν.4412/2016. 

 
Για διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας 
αρχής, ισχύουν οι όροι, προϋποθέσεις και προθεσμίες του άρθρου 3.4 της 
Αναλυτικής Διακήρυξης του Διαγωνισμού. 
 
Η συνεδρίαση της Επιτροπής ολοκληρώθηκε σήμερα 27-01-2022, ώρα 
14:30 μ.μ. 

          
         Κατόπιν, δόθηκε ο λόγος στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. 
Ηλία Γκουγιάννο, στον Πρόεδρο της επιτροπής διαγωνισμού κ. Θεόδωρο Δανιηλίδη και 
στον Υπάλληλο του Γραφείου προμηθειών κ. Αθανάσιο Μπαγγέα, προκειμένου να 
δώσουν τις απαραίτητες διευκρινήσεις για το θέμα. 
          Ακολούθως, δόθηκε ο λόγος στα μέλη κ.κ. Ιωάννη Τσεπκεντζή και Ιγνάτιο 
Κετσιτζίδη, οι οποίοι πρότειναν η ανάθεση του τμήματος 3 της ανωτέρω προμήθειας να 
γίνει με επανάληψη του διαγωνισμού. 
          Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε η ανάθεση του τμήματος 3 της ανωτέρω 
προμήθειας να γίνει μέσω νέας αυτοτελούς διαδικασίας, ανάλογα με την εκτιμώμενη 
αξία των υπό προμήθεια ειδών (ΕΑΑΔΗΣΥ Κατευθυντήρια οδηγία 
25/4577/28.8.2020). 
         Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει 
σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού εξέτασε με προσοχή 
τα στοιχεία της δημοπρασίας και διαπίστωσε ότι αυτή έχει διεξαχθεί νομότυπα κι αφού 
έλαβε υπόψη της:  
          α)τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 40 παρ. 1ι του Ν. 4735/20120 ( ΦΕΚ  Α΄197) «Τροποποίηση του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση 
οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής 
Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, 
ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις»,  

β) το αριθ. πρωτ. 670/27-1-2022 πρακτικό  της Επιτροπής διαγωνισμού,  
 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

             Α. Εγκρίνει το με αριθ. πρωτ. 670/27-1-2022 Πρακτικό της Επιτροπής 
Διενέργειας της Δημοπρασίας και Αξιολόγησης των Προσφορών της Προμήθειας με τίτλο 
«Προμήθεια Εξοπλισμού για την Κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στη Θέση "Πασά -Τσαΐρ" 
σε Έκταση 75 στρ. Δήμου Έδεσσας». 
            Β. Για το τμήμα 1: 

1. Αποδέχεται την προσφορά του οικονομικού φορέα «ΑΣΩΝΙΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ», καθώς έχει υποβάλει πλήρη φάκελο δικαιολογητικών και τεχνικής και 
οικονομικής προσφοράς. 
2. Αποκλείει από τη συνέχεια της διαδικασίας λόγω ελλείψεων τους οικονομικούς 
φορείς «ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ» και «ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ». 
3. Αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο του τμήματος 1 για την Προμήθεια με τίτλο 
«Προμήθεια Εξοπλισμού για την Κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στη Θέση "Πασά -Τσαΐρ" 
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σε Έκταση 75 στρ. Δήμου Έδεσσας» τον οικονομικό φορέα «ΑΣΩΝΙΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης δύο τοις εκατό 
(2,00%). 
 
Για το τμήμα 2: 
1. Αποδέχεται την προσφορά του οικονομικού φορέα «ΑΣΩΝΙΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ», καθώς έχει υποβάλει πλήρη φάκελο δικαιολογητικών και τεχνικής και 
οικονομικής προσφοράς. 
2. Αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχου του τμήματος 2 για την Προμήθεια με τίτλο 
«Προμήθεια Εξοπλισμού για την Κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στη Θέση "Πασά -Τσαΐρ" 
σε Έκταση 75 στρ. Δήμου Έδεσσας» τον οικονομικό φορέα «ΑΣΩΝΙΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης δύο τοις εκατό 
(2,00%). 
 
Για το τμήμα 3: 
1. Κηρύσσει ως άγονο το διαγωνισμό του τμήματος 3 για την Προμήθεια με τίτλο 
«Προμήθεια Εξοπλισμού για την Κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στη Θέση "Πασά -Τσαΐρ" 
σε Έκταση 75 στρ. Δήμου Έδεσσας». 
2. Η ανάθεση του τμήματος 3 της ανωτέρω προμήθειας να γίνει μέσω νέας 
αυτοτελούς διαδικασίας, ανάλογα με την εκτιμώμενη αξία των υπό προμήθεια ειδών 
(ΕΑΑΔΗΣΥ Κατευθυντήρια οδηγία 25/4577/28.8.2020). 
 
           Για διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας 
αρχής, ισχύουν οι όροι, προϋποθέσεις και προθεσμίες του άρθρου 3.4 της Αναλυτικής 
Διακήρυξης του Διαγωνισμού. 
 
        Τα μέλη Ιωάννης Τσεπκεντζής και Ιγνάτιος Κετσιτζίδης μειοψηφούν με την 
παραπάνω απόφαση, καθώς δεν συμφωνούν με τον τρόπο συνέχισης της διαδικασίας 
όσον αφορά το τμήμα 3 της ανωτέρω προμήθειας. 
 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
11:20 π.μ. 

 
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 30/2022 

 

  
          δ) το αριθμ. πρωτ. 2.002/28-2-2022 3ου Πρακτικού Έλεγχος των 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Ανοικτού,  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αριθμό 

συστήματος 142272 για την προμήθεια  με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΑΣΑ -ΤΣΑΪΡ" ΣΕ 

ΈΚΤΑΣΗ 75 ΣΤΡ. ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ». 
   ε) την αριθμ. πρωτ. 15.021/1-11-2021 διακήρυξη διενέργειας ανοικτού, 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμ. συστ. 142272 για την εκτέλεση της προμήθειας 

με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΑΣΑ -ΤΣΑΪΡ" ΣΕ ΈΚΤΑΣΗ 75 ΣΤΡ. ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ», 

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

        Α. Την έγκριση του αριθμ. πρωτ. 2.002/28-2-2022 3ου Πρακτικού Έλεγχος των 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Ανοικτού, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αριθμό 
συστήματος 142272 για την προμήθεια  με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
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ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΑΣΑ -ΤΣΑΪΡ" ΣΕ 

ΈΚΤΑΣΗ 75 ΣΤΡ. ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ». 
    Β.  Την αποδοχή των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης για τα 

τμήματα 1 και 2 της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού για την 

Κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στη Θέση "Πασά -Τσαΐρ" σε Έκταση 75 στρ. Δήμου 
Έδεσσας» του προσωρινού αναδόχου οικονομικού φορέα 

«ΑΣΩΝΙΤΗΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ,ΣΠΥΡΙΔΩΝ».  
      Γ. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του παραπάνω διαγωνισμού που έγινε μετά από 
τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, από την αρμόδια Επιτροπή 

Διαγωνισμού του Δήμου, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΑΣΑ -ΤΣΑΪΡ" ΣΕ ΈΚΤΑΣΗ 75 ΣΤΡ. ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ».», 
προϋπολογισμού εξακοσίων είκοσι  χιλιάδων τριακοσίων είκοσι έξι ευρώ και 
εβδομήντα εννιά λεπτών  (620.326,79€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., κατά την 

οποία σύμφωνα με το σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, ανάδοχος 
(οριστικός,) της εκτέλεσης των Τμημάτων 1 και 2 της προμήθειας, αναδεικνύεται ο 
οικονομικός φορέας «Ασωνίτης Χρήστος του Σπυρίδων» με ΑΦΜ -076386224-, 

και έδρα την οδό Παπανικολή 56-58 στο Χαλάνδρι Αττικής, ο οποίος προσέφερε: 
 1. Για  το τμήμα 1 «Προμήθεια και τοποθέτηση Ταρτάν και Εξοπλισμού 

Στίβου και Γηπέδου» του διαγωνισμού της επί θέματι προμήθειας το ποσό των 
τριακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων σαράντα επτά ευρώ (333.347,00€) 
χωρίς ΦΠΑ, ποσό που αντιστοιχεί σε έκπτωση δύο τοις εκατό (2,00%) πάνω στις τιμές 

του τιμολογίου της αριθμ. 51Π/21  μελέτης της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας. 
   2. Για  το τμήμα 2 «Προμήθεια και Τοποθέτηση Φυσικού και Υβριδικού 

Χλοοτάπητα και Εξοπλισμού Άρδευσης», το ποσό των εκατό τριάντα δύο χιλιάδων 
εκατό τριάντα έξι ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (132.136,95€) χωρίς ΦΠΑ, ποσό 
που αντιστοιχεί σε έκπτωση δύο τοις εκατό (2,00%) πάνω στις τιμές του τιμολογίου 

της  αριθμ. 51Π/21  μελέτης της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας. 
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 71/2022 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 

10:30 π.μ. 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

κατωτέρω.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Έδεσσα 11-3-2022 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Μιχάλης Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, 

Ευάγγελος Θωμάς, Ιωάννης Χατζόγλου. 
 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης  
  Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Πέλλας. 
- Δ/νση Τ. Υ. & Πολεοδομίας. 

-Εσωτερική Διανομή: 
- Πρόεδρο Επιτροπής κ. Θεόδωρο Δανιηλίδη. 

ΑΔΑ: 68ΞΠΩΡΠ-ΝΡΚ
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