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ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2019

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 112/2019   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
11.    ΕΓΚΡΙΣΗ 1  ΟΥ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ   
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ».

Σήμερα Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:00  π.μ.  συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από 
έγγραφη  πρόσκληση  αριθ.  πρωτ.  6.664/12-4-2019  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. Ιωάννης Μουράτογλου- Τακτ. μέλος, 
4. Χρήστος Πέτκος Τακτ. μέλος.

          Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
         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. Έγκριση  Πρακτικού  2  «Έλεγχος  Δικαιολογητικών  Κατακύρωσης  για  την 

ανάδειξη του  αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή ασφαλτοστρώσεων 
Δήμου Έδεσσας (Α’ Φάση)».
2. Έγκριση πρακτικού  δημοπρασίας  του  συνοπτικού  διαγωνισμού για  την 

εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών».
3. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του συνοπτικού ανοικτού διαγωνισμού για 

την εκτέλεση του έργου «Επέκταση Αρδευτικού Δικτύου Καρυδιάς».  
4. Σύνταξη σχεδίου 4ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 

2019.
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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 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, εκθέτει στα 
μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  το  αριθ.  πρωτ.  6255/8-4-2019  πρακτικό 
Αξιολόγησης  Διακιολογητικών  –Τεχνικών  Προσφορών  του  Ανοικτού,  Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού  με  αριθ.  Συστ.  71391,  για  την  ανάδειξη  προσωρινού  αναδόχου 
εκτέλεσης  της  προμήθειας  «Προμήθεια  αυτοματοποιημένου  συστήματος 
κοινοχρήστων  ποδηλάτων  Δήμου  Έδεσσας», με  κριτήριο  κατακύρωσης  το 
μεγαλύτερο  ποσοστό  έκπτωσης  πάνω στις  τιμές  του τιμολογίου  της  αριθ.  47Π/18 
μελέτης  που  έγινε  στις  2-4-2019  κι  ολοκληρώθηκε  στις  8-4-2019  από  τριμελή 
επιτροπή  που  ορίστηκε  με  την  αριθ.  947/2019  απόφαση  της  Οικονομικής 
Επιτροπής, το οποίο έχει ως εξής:

1  ο   ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 71391 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ   «ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΈΝΟΥ   
ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΉΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΆΤΩΝ ΔΉΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ»  .  

Στην Έδεσσα και  στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα Δευτέρα 08-04-2019 και  ώρα 
14.00 μ.μ. και σε συνέχεια της από 02-04-2019 συνεδρίασης, η Επιτροπή Διενέργειας  
του  Διαγωνισμού  (Ε.Δ.)  της  προμήθειας  με  τίτλο  «Προμήθεια αυτοματοποιημένου 
συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων Δήμου Έδεσσας»,  που συγκροτήθηκε με  
την  αριθ.  47/2019  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Έδεσσας  και  
αποτελούμενη από τους:

• Χριστίνα Ασημακοπούλου, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών  (Πρόεδρος),
• Χρήστος Ούρδας, ΠΕ Διοικητικού (Μέλος),
• Γρηγόριος Διγγόλης, ΠΕ Δασολόγων (Μέλος)

ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και  την αξιολόγηση των  
τεχνικών  προσφορών  (στάδια  α  και  β  του  άρθρου  3.1.2  της  διακήρυξης)  των  
υποβληθέντων  στοιχείων  των  συμμετεχόντων  στον  διαγωνισμό  της  αριθ.  3696/4-3-
2019 Διακήρυξης και με αριθμό συστήματος 71391, όπως περιγράφεται στο θέμα.

Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, με  
ημερομηνία  έναρξης  υποβολής  προσφορών  την  04-03-2019  ώρα  15:00  μ.μ.  και  
καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών  την  27-3-2019  ώρα  15.00  μ.μ.. Η 
ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  προσφορών  έγινε  την  Τρίτη  02-04-2019  και  ώρα 
10.00 π.μ.

Διαπιστώθηκε ότι κατατέθηκε μια (1) προσφορά εμπρόθεσμα, όπως προκύπτει από το  
σύστημα χρονοσήμανσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ, καθώς εμπρόθεσμα  
κατατέθηκε  και  ένας  (1)  σφραγισμένος  φάκελος  στο  πρωτόκολλο  του  Δήμου  με  τα  
παραστατικά που απαιτείται να υποβληθούν εντύπως σε πρωτότυπη μορφή.

Αναλυτικά, οι προσφορές που κατατέθηκαν από τους Οικονομικούς Φορείς είναι οι  
εξής: 
α/α Οικονομικός 

Φορέας
Ημερομηνία 

και ώρα 
υποβολής 

Αριθμός 
Συστήματος 
Προσφοράς

Αριθμός 
Πρωτοκόλλου 

έντυπης 
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προσφοράς
υποβολής 

δικαιολογητικώ
ν

1

CYCLOPOLIS IKE – 
Συστήματα 

Κοινοχρήστων 
ποδηλάτων

26/03/2019
15:44:10 131664 5470/28-3-2019

Η  Ε.Δ.  και  τα  μέλη  της  που  είναι  πιστοποιημένοι  χρήστες  του  συστήματος,  αφού  
αποσφράγισε τους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική  
Προσφορά» και τους φακέλους με τα παραστατικά που υποβλήθηκαν εντύπως, έλεγξε το  
εμπρόθεσμο της προσφοράς και κατέγραψε τα υποβληθέντα στοιχεία και επικοινώνησε  
με  τον  αρμόδιο  φορέα  που  έχει  εκδώσει  την  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  στον  
διαγωνισμό προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά της η οποία επιβεβαιώθηκε την  
2 Απριλίου 2019.
Στη συνέχεια η Ε.Δ. εξέτασε αναλυτικά τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική  
προσφορά της συμμετέχουσας εταιρίας σε σχέση με τις απαιτήσεις της Α.Π. 3696/4-3-
2019 διακήρυξης.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα εξής:

1)  Ο  διαγωνιζόμενος  οικονομικός  φορέας «CYCLOPOLIS IKE –  Συστήματα 
Κοινοχρήστων  ποδηλάτων»,  έχει  υποβάλλει  όλα  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  
σύμφωνα με την υπ αρ. 3696/4-3-2019 διακήρυξη, τα οποία έχουν ως εξής:

Α/
Α

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ

1 ΤΕΥΔ 
ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 2.4.3( α) ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΙΙΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

2
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (αρ. 776912/Τ.Π. 
& Δ./22-3-2019/1.939,20 € )

ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΑ 
ΑΡΘΡΑ 2.2.2 ΚΑΙ 2.4.3( β)  ΚΑΙ ΤΟ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙII(Α) ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

3 Φυλλάδια - Prospectus ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 2.4.3.2 ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 2.4.3.2 ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  
ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 2.4.3.2 ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

    
2)  Η τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα «CYCLOPOLIS IKE – Συστήματα 

Κοινοχρήστων ποδηλάτων», πληροί όλους του όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών  
προδιαγραφών της υπ αρ. 3696/4-3-2019 διακήρυξης του διαγωνισμού.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού ομόφωνα 
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

  Προς την Οικονομική Επιτροπή:
Α) την αποδοχή των προσφορών και  τη συνέχιση της διαδικασίας  με το άνοιγμα των  
οικονομικων προσφορών των κάτωθι διαγωνιζόμενων  
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1. «CYCLOPOLIS IKE – Συστήματα Κοινοχρήστων ποδηλάτων», προσφορά με αρ.  
συστήματος 131664 και

Β) τον καθορισμό ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών  
για τη συνέχιση της διαδικασίας.

 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.
          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. 47/2019 απόφασή της , 
γ)το αριθ. πρωτ. 6255/8-4-2019  πρακτικό  της Επιτροπής διαγωνισμού, 
δ)την  αριθ.  3696/4-3-2019  διακήρυξη  δημοσίου  διενέργειας  ανοικτού, 

ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  με  τίτλο  «Προμήθεια 
αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων Δήμου Έδεσσας», 

Αποφασίζει ομόφωνα
          Α. Την έγκριση του αριθ. πρωτ. 6255/8-4-2019  πρακτικού  της Επιτροπής 
Διαγωνισμού.

              Β. Την αποδοχή της με αρ. συστήματος 131664 προσφοράς της εταιρείας 
«CYCLOPOLIS IKE –  Συστήματα  Κοινοχρήστων  ποδηλάτων»,  με  ΑΦΜ- 
800362781-  και έδρα την συμβολή των οδών Ιφιγενείας 81 & Βελικοπούλου, Αθήνα.
              Γ. Την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με την αποσφράγιση της 
οικονομικής  προσφοράς  της  εταιρείας  «CYCLOPOLIS IKE –  Συστήματα 
Κοινοχρήστων ποδηλάτων»,  τη  Δευτέρα 22 Απριλίου 2019 και ώρα 10:00π.μ.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:00 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 112/2019.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 18-4-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Χρήστος  Δασκάλου,  Ιωάννης 
Χατζόγλου (Αναπλ. μέλος).
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Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Μέλη Επιτροπής Τακτικά & Αναπληρωματικά( όπως ορίστηκαν με την αριθ. 
47/2019 απόφασή της).
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