
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
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 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 146/2019   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
5.    ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΕ  ΤΙΤΛΟ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ  ΚΛΕΙΣΤΟΥ  ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ  ΈΔΕΣΣΑΣ: 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ  ΣΚΟΥΠΑΣ   (ROBOT)»  -  ΟΜΑΔΑ  Γ 
(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ  ΧΩΡΙΣ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2  Α   ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν.4412/2016).  

Σήμερα Τρίτη 11 Ιουνίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 09:00 
π.μ.  συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από  έγγραφη 
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 10.863/7-6-2019 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.  Μιχάλης Σαμλίδης – Τακτ. μέλος,
3. Ιωάννης  Μουράτογλου-  Τακτ. 

μέλος, 
4.  Ιωάννης Χατζόγλου Αναπλ. μέλος.

1. Χρήστος Δασκάλου  - Αντιπρόεδρος,
2. Χρήστος Βερικούκης – Τακτ. μέλος,
3. Γεώργιος Κούκος – 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  την έναρξη  της  συνεδρίασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  και 
προτείνει να συζητηθεί ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει 
σήμερα  ως  κατεπείγον,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.  3  του  άρθρου  75  του 
Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), το παρακάτω θέμα: 
         Σύνταξη σχεδίου 6ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 
2019.
          Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα
κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον, το οποία πρέπει να συζητηθεί σήμερα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθεί 
σχετική απόφαση
         Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής το αριθ. πρωτ. 10635/6-6-2019 πρακτικό με τη διαδικασία της 
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διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις της παε. 2α 

του άρθρου 32 του Ν 4412/2016 για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού 
αναβάθμισης  κλειστού  κολυμβητηρίου  Έδεσσας:  Προμήθεια  υποβρύχιας 
ηλεκτρικής σκούπας  (robot)» - ΟΜΑΔΑ Γ », που συντάχθηκε από τριμελή επιτροπή 
που ορίστηκε  με την αριθ.  258/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  και  το 
οποίο  έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΆΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΊΣ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΗ 

ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2Α ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ 
Ν 4412/2016

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης κλειστού 
κολυμβητηρίου Έδεσσας: Προμήθεια υποβρύχιας ηλεκτρικής σκούπας  (robot)» - 
ΟΜΑΔΑ Γ  

    
Σήμερα  06  Ιουνίου  2019   συνήλθε  σε  συνεδρίαση  η  Επιτροπή  Διενέργειας  του 

Διαγωνισμού  (Ε.Δ.)  της  προμήθειας  με  τίτλο  «Προμήθεια  εξοπλισμού  αναβάθμισης 
κλειστού κολυμβητηρίου Έδεσσας», που συγκροτήθηκε με την αριθ. 258/16-11-2018 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας και αποτελούμενη από τους:

1) Χριστίνα Ασημακοπούλου, πρόεδρος της επιτροπής,
2) Σπυρίδων Μακατσώρης, τακτικό μέλος,
3) Θωμάς Κίτκας, τακτικό μέλος.
    

Αντικείμενο  της  συνεδρίασης  είναι  ο  έλεγχος  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  των  
τεχνικών  προδιαγραφών  και  της  οικονομικής  προσφοράς,  που  υπέβαλλε  ο  
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ  Κ.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  (Ocean Blue)  με  Α.Π.  10253/31-5-2019   για  την 
προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης κλειστού κολυμβητηρίου  
Έδεσσας: Προμήθεια υποβρύχιας ηλεκτρικής σκούπας  (robot)» - ΟΜΑΔΑ Γ,  με 
την  διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης  χωρίς  προηγούμενη  δημοσίευση  σύμφωνα με  τις  
διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν 4412/2016,   κατόπιν της Α.Π. 9672/27-5-
2019 πρόσκλησης, των αρ. 3/2019 & 45/2019 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής  
και  της  Α.Π.  23235/18-12-2019 διακήρυξης (ΑΔΑΜ:  18PROC004220808)  συνοπτικού  
διαγωνισμού.

Η Ε.Δ. κατόπιν ελέγχου του συνόλου του υποβληθέντα φακέλου διαπίστωσε ότι: 
α) ως προς τα δικαιολογητικά κατακύρωσης περιέχονται τα οριζόμενα στην διακήρυξη και  
την Α.Π. 9672/27-5-2019 πρόσκληση
β)  ως  προς  την  Τεχνική  προσφορά  δεν  καλύπτονται  συγκεκριμένες  απαιτήσεις  και  
προδιαγραφές (δεν αναφέρεται Μπαταρία, Τύπος Μπαταρίας, Φόρτιση, χρόνος φόρτισης,  
κύκλος χρόνου εργασίας, γυροσκόπιο για το σκανάρισμα κλπ αλλά αναφέρεται καρότσι  
μεταφοράς  με  καλώδιο,  πλωτό  καλώδιο κλπ)  κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.3  της  
διακήρυξη και για το λόγο αυτό απορρίπτεται.
γ) η Οικονομική προσφορά ανέρχεται  στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ (4.000,00 €)  
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού  εισηγείται  προς τα μέλη της 
Οικονομικής  Επιτροπής  την  απόρριψη  της  προσφοράς  που  κατατέθηκε  από  τον  
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ Κ.  ΓΕΩΡΓΙΟ  (Ocean Blue)   καθώς  η  Τεχνική  προσφορά δεν  καλύπτει  
συγκεκριμένες  απαιτήσεις  και  προδιαγραφές  (δεν  αναφέρεται  Μπαταρία,  Τύπος  
Μπαταρίας,  Φόρτιση,  χρόνος  φόρτισης,  κύκλος  χρόνου  εργασίας,  γυροσκόπιο  για  το  
σκανάρισμα κλπ αλλά αναφέρεται καρότσι μεταφοράς με καλώδιο, πλωτό καλώδιο κλπ)  
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.3  της διακήρυξη  για την  «Προμήθεια εξοπλισμού 
αναβάθμισης  κλειστού  κολυμβητηρίου  Έδεσσας:  Προμήθεια  υποβρύχιας 
ηλεκτρικής σκούπας  (robot)» - ΟΜΑΔΑ Γ.
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   Επιπλέον ο Πρόεδρος υπενθύμισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής πως με 
την  αριθ.  3/2019  όμοια  δική  της  είχε  αποφασιστεί  η  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», να 
πραγματοποιηθεί  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν. 4412/16.
         Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά.
         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον Πρόεδρό 
της  κι  αφού  έλαβε  υπόψη  της  την  αριθ.  3/2019  όμοια  δική  της,  το  αριθ.  πρωτ. 
10635/6-6-2019  πρακτικό  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  με  τη  διαδικασία  της 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις της παε. 2α 

του άρθρου 32 του Ν 4412/2016 για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού 
αναβάθμισης  κλειστού  κολυμβητηρίου  Έδεσσας:  Προμήθεια  υποβρύχιας 
ηλεκτρικής σκούπας  (robot)» - ΟΜΑΔΑ Γ », καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 
του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

Αποφασίζει ομόφωνα
         Τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση της προμήθειας με 
τίτλο  «Προμήθεια  εξοπλισμού  αναβάθμισης  κλειστού  κολυμβητηρίου  Έδεσσας: 
Προμήθεια  υποβρύχιας  ηλεκτρικής  σκούπας   (robot)» -  ΟΜΑΔΑ  Γ », λόγω 
απόρριψης της μοναδικής προσφοράς από την Επιτροπή Διαγωνισμού, που κατατέθηκε 
από τον ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ Κ.  ΓΕΩΡΓΙΟ (Ocean Blue),  καθώς η  τεχνική προσφορά δεν 
καλύπτει  συγκεκριμένες  απαιτήσεις  και  προδιαγραφές  κατά τα  οριζόμενα στο  άρθρο 
2.4.3  της αριθ. πρωτ.  23235/18-12-2019 διακήρυξης, σύμφωνα με την παρ. α του 
άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:40 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 146/2019.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 12-6-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

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

Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 
- Τακτικά κι Αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού ( Πρόεδρο κα 
Ασημακοπούλου Χριστίνα).

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ.& Π. κ. Ηλία Γκουγιάννο.
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