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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :262/2015    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
7.   ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ   
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ  «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΡΑΞΗΣ    WATERNET  -ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ-  
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ».

Σήμερα Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 28909/6-11-2015 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 τέσσερα (4) 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. Μιχάλης Σαμλίδης  Τακτικό μέλος

1. Χρήστος Πισλίνας Τακτικό μέλος
2. Αναστάσιος Δίου Τακτικό μέλος.
3. Ιωάννης  Μουράτογλου  Τακτικό 

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 .
          Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την 
έναρξη  της  συνεδρίασης  και  τα  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  αρχίζουν  να 
συζητούν το  θέμα της ημερήσιας διάταξης.
       Ο Πρόεδρος που εισηγείται το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής, το με αριθ. πρωτ. 28129/27-10-2015 πρακτικό 
1ου σταδίου του διαγωνισμού (Έλεγχος Δικαιολογητικών & Τεχνικών Προσφορών), του 
έργου   «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΡΑΞΗΣ    WATERNET  -ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-  
ΕΚΘΕΣΕΙΣ», που διενεργήθηκε στις 27-10-2015 μπροστά στην Επιτροπή Διενέργειας 
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Διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με την αριθ. 221/2015 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής:
       Στην 'Έδεσσα και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα 27-10-2015 και ώρα 10.00 πμ  η 
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού για το 
έργο  «Υλοποίηση της πράξης Water.Net Συναντήσεις – εκδηλώσεις – εκθέσεις  » που 
ορίστηκε με την απόφαση αριθ. 221/2015 της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Έδεσσας 
και αποτελούμενη από τους:

1. Ούρδας Χρήστος, τακτικό υπάλληλο Δ. Έδεσσας, ως πρόεδρο

2. Νεσλεχανίδης Σάββας, τακτικό υπάλληλο Δ. Έδεσσας, ως μέλος

3. Αθανασίου Αικατερίνη, τακτικό υπάλληλο Δ. Έδεσσας, ως μέλος 

   Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση για να διενεργήσει τον διαγωνισμό της  ως άνω 
προμήθειας, σύμφωνα με την αριθμ. 26.761/09-10-2015 διακήρυξη του Δημάρχου 
'Έδεσσας .
Στο διαγωνισμό συμμετείχε και υπέβαλε προσφορά ο παρακάτω  προμηθευτής:

1.  EMETRIS Α.Ε   
        Την ώρα 10.00 π.μ  όπως ορίζεται στη διακήρυξη ο πρόεδρος της επιτροπής 
κήρυξε τη λήξη του χρόνου παράδοσης των προσφορών. Στη συνέχεια η επιτροπή 
αποσφράγισε τον φάκελο της προσφοράς του, στον οποίο υπήρχαν τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής του και σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής προσφοράς .
Την ίδια μέρα η επιτροπή διαγωνισμού μονόγραψε τα δικαιολογητικά συμμετοχής και 
άρχισε την διαδικασία του ελέγχου των δικαιολογητικών της προσφοράς.

          Κατόπιν, ολοκλήρωσε τον έλεγχο των  δικαιολογητικών συμμετοχής που προσκόμισε  
ο διαγωνιζόμενος και διαπιστώθηκαν τα εξής: 
   

 Όσον αφορά την εταιρεία EMETRIS Α.Ε 
    Η προσφορά κατατέθηκε μέσω ταχυδρομείου με Αριθμ. Πρωτ. 27.994/26-10-2015. Τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης του διαγωνισμού.

       Η επιτροπή διαγωνισμού αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Την  συνέχιση  της  διαδικασίας  του  διαγωνισμού  με  το  άνοιγμα  της  οικονομικής 

προσφοράς  της   εταιρείας  EMETRIS A.E..
         Σε  συνέχεια  του  ανωτέρω  πρακτικού  και  μετά  την  αποσφράγιση  της 
Οικονομικής Προσφοράς,  η Επιτροπή Διενέργειας  Διαγωνισμού,   θέτει  υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής το αριθ. 28258/30-10-2015 πρακτικό εισήγησης 
για  ανάθεση  του  έργου  «Υλοποίηση  της  πράξης  Water.Net Συναντήσεις  – 
εκδηλώσεις  –  εκθέσεις »,  προϋπολογισμού  δέκα  τεσσάρων  χιλιάδων  διακοσίων 
πενήντα ευρώ (14.250,00€), που έχει ως εξής:
       Στην 'Έδεσσα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 30-10-2015 και ώρα 10.00 π.μ. πμ 
η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού για το 
έργο  «Υλοποίηση της πράξης Water.Net Συναντήσεις – εκδηλώσεις – εκθέσεις  » που 
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ορίστηκε με την απόφαση αριθ. 221/2015 της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου 'Εδεσσας 
και αποτελούμενη από τους:

1. Ούρδας Χρήστος, τακτικό υπάλληλο Δ. Έδεσσας, ως πρόεδρο

2. Νεσλεχανίδης Σάββας, τακτικό υπάλληλο Δ. Έδεσσας, ως μέλος

3. Αθανασίου Αικατερίνη, τακτικό υπάλληλο Δ. Έδεσσας, ως μέλος 

         Συνήλθε προκειμένου να ανοίξει την Οικονομική Προσφορά της εταιρείας EMETRIS 
Α.Ε   και να συντάξει το πρακτικό Εισήγησης για ανάθεση.
         Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

• το  αριθμ.  28.129/27-10-2015  Πρακτικό  1ου  Σταδίου  –  Έλεγχος  Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής των Διαγωνιζομένων,

αποσφράγισε τον φάκελο της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ως άνω διαγωνιζόμενου η 
οποία διαμορφώνεται ως εξής:
 
1. EMETRIS Α.Ε: 13.450,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
Την ανάθεση της προμήθειας στην εταιρεία  EMETRIS Α.Ε .
          Ενόψει  των  ανωτέρω  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 αφού διαπίστωσε ότι αυτή έχει διεξαχθεί 
νομότυπα, έλαβε υπόψη της: 

α) τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010)
β) την αριθμ. 221/2015 απόφασή της , 
γ)το αριθ. 28129/27-10-2015 πρακτικό 1ου Σταδίου (Έλεγχος Δικαιολογητικών 

& Τεχνικών Προσφορών), της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού,
δ)το αριθ. 28258/30-10-2015 πρακτικό εισήγησης για ανάθεση του έργου,
ε)την αριθ.  27761/9-10-2015 περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου για το 

έργο «Υλοποίηση της πράξης Water.Net Συναντήσεις – εκδηλώσεις – εκθέσεις»,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το αποτέλεσμα της παραπάνω δημοπρασίας  που έγινε στις 27-10-
2015  μπροστά  στην  αρμόδια  επιτροπή  διαγωνισμού  του  Δήμου για  την  ανάδειξη 
αναδόχου  του  έργου  «Υλοποίηση  της  πράξης  Water.Net Συναντήσεις  – 
εκδηλώσεις  –  εκθέσεις»,   προϋπολογισμού  δέκα  τεσσάρων  χιλιάδων  διακοσίων 
πενήντα ευρώ (14.250,00€), μαζί με τον ΦΠΑ κατά την οποία σύμφωνα με το σχετικό 
πρακτικό  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  ανάδοχος  (προσωρινός)  του  έργου 
αναδεικνύεται η εταιρεία EMETRIS A.E., με έδρα το 9ο χιλ. Θεσσαλονίκης-Θέρμης, 
και ΑΦΜ-095668231-.
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Για την εκτέλεση του έργου έχει ψηφιστεί με την αριθ. 20/2015 απόφαση της 
Οικονομικής  Επιτροπής,  σε  βάρος  του  με  ΚΑ  00/6434.005 οικον.  έτους  2015, 
πίστωση ποσού δέκα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (14.250,00€).

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
09:40 π. μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 262/2015
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 12-11-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αντώνιος  Ρυσάφης,  Ιωάννης 
Χατζόγλου.

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης 
  Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Πέλλας
- Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης, κα 
Ελένη Ψυχογυιού
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Αν. Προϊστάμενο Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής 
Ανάπτυξης, κ. Γρηγόριο Διγγόλη
- Λογιστήριο κ. Φ. Παρούτογλου
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