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ΣΤΙΣ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 147/2019   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
6.    ΕΓΚΡΙΣΗ 3  ΟΥ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ».

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
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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 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,  εκθέτει στα 
μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  το  αριθ.  πρωτ.  10785/6-6-2019  πρακτικό 
δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με 
τίτλο  «Προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων 
Δήμου  Έδεσσας»,  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την πλέον  συμφέρουσα  από 
οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει της τιμής πάνω στις τιμές του τιμολογίου 
της αριθ. 47Π/18 μελέτης, της Επιτροπής Διαγωνισμού όπως αυτή είχε συγκροτηθεί 
με την αριθ. 47/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, το οποίο έχει ως εξής:

3ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ  -  ΕΛΕΓΧΟΣ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΤΟΥ 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 71391 ΓΙΑ  
ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΕ  ΤΙΤΛΟ    «ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ  ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΈΝΟΥ   
ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΉΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΆΤΩΝ ΔΉΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ»  .  

    
 Σήμερα Πέμπτη 06 Ιουνίου 2019  συνήλθε σε συνεδρίαση 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)

    Αντικείμενο  της  συνεδρίασης  είναι  η  αποσφράγιση  και  ο  έλεγχος  των  
Δικαιολογητικών  Κατακύρωσης  του  συμμετέχοντα  στον  διαγωνισμό  της  Διακήρυξης  
3696/04-03-2019, όπως περιγράφεται στο θέμα.

Κατά  τη  συνεδρίαση  της  αποσφράγισης  και  ελέγχου  των  Δικαιολογητικών  
Κατακύρωσης στην έδρα της  Αναθέτουσας Αρχής δεν παρευρέθηκε εκπρόσωπος της  
εταιρείας.
Μετά την έγκριση  των Πρακτικών 1 & 2 από  την  Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  
Έδεσσας (υπ.αριθ.112/2019 και 128/2019 αποφάσεις της Ο.Ε.) ακολούθησε η αριθ.  
πρωτ.  8709/15-5-2019 πρόσκληση   της  Αναθέτουσας  Αρχής  προς  την  εταιρία 
CYCLOPOLIS IKE – Συστήματα Κοινοχρήστων Ποδηλάτων (προσωρινός ανάδοχος),για 
την προσκόμιση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στις 23/5/2019 και ώρα 18:00 μ.μ (κατόπιν  
της  αριθμ  πρωτ.  9466/23-5-2019 πρόσκλησης  της  προέδρου  της)  στην  ηλεκτρονική  
αποσφράγιση  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  της  εταιρίας  CYCLOPOLIS IKE – 
Συστήματα  Κοινοχρήστων  Ποδηλάτων, μέσω  της  ηλεκτρονικής  πλατφόρμας  του  
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Η  Ε.Δ.  διαπίστωσε  ότι  κατατέθηκε  εμπρόθεσμα  φάκελος  δικαιολογητικών  
κατακύρωσης  μέσω  της  ηλεκτρονικής  πλατφόρμας  στις  21/05/2019 της  εταιρίας  
CYCLOPOLIS IKE – Συστήματα Κοινοχρήστων Ποδηλάτων.

Επίσης, η Επιτροπή εξέτασε και τη συμμόρφωση του προσωρινού αναδόχου με την  
υποχρέωση υποβολής των εγγράφων που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και απαιτούνται να 
προσκομιστούν σε έντυπη μορφή εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την  
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ηλεκτρονική  υποβολή.  Η  ανωτέρω  υποχρέωση  εκπληρώθηκε  από  τον  προσωρινό  
ανάδοχο,  καθώς  υπέβαλλε  εμπρόθεσμα  φάκελο  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  (αρ  
πρωτ 9416/22-5-2019) στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας.

Στα  πλαίσια  του  ελέγχου  των  ανωτέρω  δικαιολογητικών  και  σύμφωνα  με  τα  
οριζόμενα  στο  άρθρο  3.2  της  Διακήρυξης,  ζητήθηκε  από  τον  προσωρινό  ανάδοχο  
«CYCLOPOLIS IKE – Συστήματα Κοινοχρήστων Ποδηλάτων» (αριθ. πρωτ. 9691/27-5-
2019  πρόσκληση  μέσω  της  λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»  του  ΕΣΗΔΗΣ),  η  
προσκόμιση / συμπλήρωση των δικαιολογητικών κατακύρωσης εντός πέντε (5) ημερών. 

Η ανωτέρω υποχρέωση εκπληρώθηκε από τον προσωρινό ανάδοχο, καθώς υπέβαλε  
εμπρόθεσμα  φάκελο  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  μέσω  της  ηλεκτρονικής  
πλατφόρμας στις 31/05/2019 και σε έντυπη μορφή (αριθ. πρωτ. 10459/04-06-2019)  
στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας.

Από τον τελικό έλεγχο του συνόλου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, προέκυψε η  
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται προς τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Α)  Την  έγκριση  του  Πρακτικού  Αποσφράγισης  και  Ελέγχου  Δικαιολογητικών  
Κατακύρωσης.

Β)  Την  κατακύρωση  της  σύμβασης  με  τίτλο  «ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΈΝΟΥ  ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ  ΚΟΙΝΟΧΡΉΣΤΩΝ  ΠΟΔΗΛΆΤΩΝ 
ΔΉΜΟΥ  ΈΔΕΣΣΑΣ» στην  εταιρεία CYCLOPOLIS IKE –  Συστήματα  Κοινοχρήστων 
Ποδηλάτων με ΑΦΜ- 800362781-, με έδρα την συμβολή των οδών Ιφιγενείας 81 &  
Βελικοπούλου – ΑΘΗΝΑ. Η οικονομική προσφορά ανέρχεται  στο ποσό των εκατό δέκα  
πέντε  χιλιάδες  εξακόσια εβδομήντα εννέα Ευρώ και  εξήντα Λεπτά  (115.679,60 €) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
          Λαμβάνοντας  υπόψη όλα  τα  προαναφερόμενα,  ο  Πρόεδρος  καλεί  την 
Οικονομική  Επιτροπή  να  αποφασίσει  σχετικά,  δηλαδή  να  κατακυρώσει  το 
αποτέλεσμα της  δημοπρασίας.

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»,

β) τις αριθ.47/2019, 112/2019 και 128/2019 αποφάσεις της , 
γ) το αριθ. πρωτ. 10785/6-6-2019 πρακτικό  της Επιτροπής διαγωνισμού, 
δ) την αριθ. πρωτ. 3696/4-3-2019 διακήρυξη δημοσίου διενέργειας ανοικτού, 

ηλεκτρονικού  διαγωνισμού,  με  αριθ.  Συστ.  71391,  για  την  προμήθεια  με  τίτλο 
«Προμήθεια  αυτοματοποιημένου  συστήματος  κοινοχρήστων  ποδηλάτων 
Δήμου Έδεσσας», 

Αποφασίζει ομόφωνα
      Α. Εγκρίνει  το  αριθ.  πρωτ.  10785/6-6-2019  Πρακτικό  της  Επιτροπής 
Διαγωνισμού.

        Β.  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 για την εκτέλεση της προμήθειας 
με  τίτλο  «Προμήθεια  αυτοματοποιημένου  συστήματος  κοινοχρήστων 
ποδηλάτων Δήμου Έδεσσας», προϋπολογισμού εκατόν είκοσι χιλιάδων διακοσίων 
τριάντα ευρώ και σαράντα λεπτών (120.230,40€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 
κατά  την  οποία  σύμφωνα  με  το  σχετικό  πρακτικό  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού, 
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ανάδοχος  (οριστικός)  για  την  εκτέλεση  της  προμήθειας,  αναδεικνύεται η  εταιρεία 
«CYCLOPOLIS IKE – Συστήματα Κοινοχρήστων ποδηλάτων», με ΑΦΜ- 800362781-, 
με έδρα την συμβολή των οδών Ιφιγενείας  81 & Βελικοπούλου - Αθήνα, η οποία 
προσέφερε το ποσό των εκατό δέκα πέντε χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ 
και εξήντα λεπτών (115.679,60 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

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

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 147/2019.
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 ενέργεια: 
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης 
        Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Πέλλας.
- Δ/νση Τ.Υ.& Πολεοδομίας κα Ασημακοπούλου Χριστίνα.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ.& Π. κ. Ηλία Γκουγιάννο.
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