
        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 1ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

(ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 8/2021   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
7.  ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ    1  ΟΥ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΈΔΕΣΣΑΣ».

Σήμερα  Τρίτη  19  Ιανουαρίου  2021  και  ώρα  10:00  π.μ..  συνεδρίασε  με  την 
διαδικασία της τηλεδιάσκεψης     και σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 
55/Α΄/11-3-2020  «Κατεπείγοντα  μέτρα  αντιμετώπισης  των  αρνητικών  συνεπειών  της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 
539/15-1-2021 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  και τα (7) μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος,
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος
3. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος,
4. Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. μέλο,ς 
5. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος,
6.  Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος,
7. Ευάγγελος Θωμάς Αναπλ. μέλος.

1. Ιωάννης Τσεπκεντζής -Τακτ. μέλος.

           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 παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
            Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
κι  ύστερα  από  τη  διαπίστωση  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία  προτείνει  να  συζητηθεί 
σήμερα  ως  κατεπείγον  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.  3  του  άρθρου  77  του 
Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), το παρακάτω θέμα: 
            «Προμήθεια  &  Εγκατάσταση  Ευφυούς  Συστήματος  Διαχείρισης  και 
Παρακολούθησης  Παρόδιας  Ελεγχόμενης  Στάθμευσης  με  χρήση  εμβυθισμένων 
Αισθητήρων στον Δήμο Έδεσσας».
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Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα
κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον, το οποίο πρέπει να συζητηθεί σήμερα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), και να ληφθεί 
σχετική απόφαση. 

          Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής για το αριθ. πρωτ. 384/12-1-2021 Πρακτικό διενέργειας 
συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο  «Προμήθεια και 
τοποθέτηση πινακίδων στην πόλη της Έδεσσας» της Επιτροπής Διαγωνισμού, όπως 
αυτή  συγκροτήθηκε  με  την  αρθμ.  401/2020  όμοια  δική  της,  το  οποίο  ανέφερε  τα 
ακόλουθα:
       

1  ο   ΠΡΑΚΤΙΚΟ   
Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: 
«Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων στην πόλη της Έδεσσας».

Στην Έδεσσα την 12-01-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία  
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 401/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για να 
διενεργήσει τον συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και 
τοποθέτηση πινακίδων στην Έδεσσα» όπως ορίζεται στην 17652/21-12-2020 
Διακήρυξη του Δημάρχου Έδεσσας, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 31.421,60€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον  
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού ήταν παρόντες:

1) Αθανάσιος Μπαγγέας, πρόεδρος της επιτροπής,

2) Ελένη Ψυχογυιού, μέλος,

3) Χρήστος Μητσαράκης, μέλος.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στην παραλαβή των φακέλων προσφορών που κατέθεσαν  
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς. Συγκεκριμένα κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο της  
υπηρεσίας τέσσερις (04) προσφορές, οι οποίες έλαβαν τους αντίστοιχους αριθμούς  
πρωτοκόλλου, όπως αυτοί σημειώνονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν  
μπορεί να γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης.

Οι διαγωνιζόμενοι, που υπέβαλαν προσφορά είναι οι εξής:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΡΙΘ. 
ΠΡΩΤ./ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1. ΨΑΡΟΠΑΣ ΝΙΚ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δ/νση: ΚΟΜΝΗΝΩΝ 80, Τ.Κ. 55133, 
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ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ.: 2314021606

e-mail: info  @  sensorydesign  .  gr   

330/12-01-2021

2.

ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Δ/νση: ΒΙ.ΠΕ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Τ.Κ. 57022, Τ.Θ.  
41, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ.: 2310797802 
341/12-01-2021

3.

ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ-ΜΗΤΣΟΣ 
ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο.Ε.

Δ/νση: ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 16, Τ.Κ. 58200,

ΕΔΕΣΣΑ

ΤΗΛ.: 2381022199

343/12-01-2021

4.

ΛΟΥΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΛΕΠΙΤΚΟΣ ΘΩΜΑΣ & 
ΣΙΑ Ε.Ε.

Δ/νση: ΠΙΠΕΡΙΑ Ν.ΠΕΛΛΑΣ, Τ.Κ. 58400,

ΠΙΠΕΡΙΑ Ν.ΠΕΛΛΑΣ

ΤΗΛ.: 6986662587, 6973276336 

346/12-01-2021

Αρχικά η Επιτροπή Διαγωνισμού εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών  
(σφραγισμένος φάκελος κλπ). Μέσα στον κυρίως φάκελο βρέθηκαν τα απαιτούμενα από τη  
διακήρυξη δικαιολογητικά και φάκελοι τα οποία μονογράφηκαν.

Ακολούθησε η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών σύμφωνα με το Άρθρο 12 της  
Διακήρυξης. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, αποσφράγισε τους φακέλους προσφοράς, τους  
υποφακέλους δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνική προσφορά και καταχώρησε τα  
υποβληθέντα δικαιολογητικά σε πίνακες ανά προσφέροντα, όπως φαίνεται παρακάτω:

Α/Α
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ «ΨΑΡΟΠΑΣ ΝΙΚ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

1. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Χ

2. Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 της Διακήρυξης. Χ

3. Τεχνική Προσφορά, με πλήρη περιγραφή των προσφερόμενων ειδών  
σύμφωνα με όσα απαιτούνται από την μελέτη του Παραρτήματος Γ’. Χ
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Α/Α
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ «ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»

1. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Χ

2. Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 της Διακήρυξης. Χ

3. Τεχνική Προσφορά, με πλήρη περιγραφή των προσφερόμενων ειδών σύμφωνα 
με όσα απαιτούνται από την μελέτη του Παραρτήματος Γ’. Χ

4. Πιστοποιητικά ISO Χ

5. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου. Χ

6. Καταστατικό εταιρείας. Χ

7. ΦΕΚ ίδρυσης της εταιρείας, Πιστοποιητικά ΓΕΜΗ και Βιοτεχνικού  
Επιμελητηρίου. Χ

Α/Α
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ «ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ-ΜΗΤΣΟΣ 
ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο.Ε.»

1. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Χ

2. Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 της Διακήρυξης. Χ

3. Καταστατικό εταιρείας.
Χ

4. Πιστοποιητικά Επιμελητηρίου Πέλλας.
Χ

5. Στοιχεία μητρώου – Δραστηριότητες Επιχείρησης Χ

Α/Α
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ «ΛΟΥΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΛΕΠΙΤΚΟΣ 
ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»

1. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Χ

2. Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 της Διακήρυξης. Χ
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3. Καταστατικό εταιρείας.
Χ

4. Βεβαίωση Μ.Ε.Ε.Π.
Χ

5. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας Διαχειριστή Οικονομικού Φορέα. Χ

6. Υπεύθυνη Δήλωση ταύτισης των προσφερόμενων ειδών με αυτών της  
μελέτης του Παραρτήματος Γ’. Χ

7. Αντίγραφο της μελέτης του Παραρτήματος Γ’. Χ

Ακολούθησε η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς  
από την Επιτροπή Διαγωνισμού και προέκυψε ότι: 

Α. Ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα  
«ΨΑΡΟΠΑΣ ΝΙΚ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,  
σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 5 της Διακήρυξης.

Β. Ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα  
«ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 5 της Διακήρυξης.

Γ. Ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα  
«ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ-ΜΗΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο.Ε.» δεν περιλαμβάνει τεχνική 
προσφορά με πλήρη περιγραφή των προσφερόμενων ειδών σύμφωνα με όσα 
απαιτούνται από την μελέτη του παραρτήματος Γ’, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 5.β της  
Διακήρυξης, επί ποινή αποκλεισμού.

Δ. Ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα  
«ΛΟΥΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΛΕΠΙΤΚΟΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 
α) δεν περιλαμβάνει τεχνική προσφορά με πλήρη περιγραφή των προσφερόμενων ειδών  

σύμφωνα με όσα απαιτούνται από την μελέτη του Παραρτήματος Γ’, αλλά αντ’ αυτού  
μία υπεύθυνη δήλωση ταύτισης των προσφερόμενων ειδών με αυτών της μελέτης του  
Παραρτήματος Γ’ και αντίγραφο της μελέτης του παραρτήματος Γ’ στο οποίο  
εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 5.β & παρ. 6 της  
Διακήρυξης, επί ποινή αποκλεισμού και

β) στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) στο Μέρος ΙΙ Ενότητα Β, δεν  
αναγράφονται όλοι οι νόμιμοι εκπρόσωποι του οικονομικού φορέα. 

Για τους παραπάνω λόγους οι προσφορές του οικονομικού φορέα «ΨΑΡΟΠΑΣ ΝΙΚ. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» και του οικονομικού φορέα «ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» 
γίνονται αποδεκτές. Οι προσφορές του οικονομικού φορέα «ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ-
ΜΗΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο.Ε.» και του οικονομικού φορέα «ΛΟΥΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-
ΛΕΠΙΤΚΟΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» κρίθηκαν απορριπτέες. Οι φάκελοι των οικονομικών 
προσφορών των ανωτέρω απορριπτέων οικονομικών φορέων δεν αποσφραγίζονται.
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Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στο άνοιγμα των φακέλων των  
οικονομικών προσφορών των οικονομικών φορέων που έγιναν αποδεκτοί, οι οποίοι  
μονογράφησαν και καταχωρήθηκαν για το σύνολο των ειδών ως εξής:

Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΜΕ 
Φ.Π.Α.

1 ΨΑΡΟΠΑΣ ΝΙΚ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 24.680,00 €

2 ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 19.511,80 €

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού ομόφωνα 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Προς την Οικονομική Επιτροπή :

Α) την απόρριψη των προσφορών του οικονομικού φορέα «ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ-
ΜΗΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο.Ε.» και του οικονομικού φορέα «ΛΟΥΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-
ΛΕΠΙΤΚΟΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»,

Β) την αποδοχή των προσφορών του οικονομικού φορέα «ΨΑΡΟΠΑΣ ΝΙΚ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 
και του οικονομικού φορέα «ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» και

Γ) την ανάδειξη ως «προσωρινού αναδόχου», για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και 
τοποθέτηση πινακίδων στην πόλη της Έδεσσας», τον οικονομικό φορέα 
«ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», καθώς η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη 
με τους όρους της Διακήρυξης και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών,  
ήτοι 19.511,80 € χωρίς Φ.Π.Α. (24.194,63 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Το παρόν Πρακτικό θα επικυρωθεί με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου (Οικονομική  
Επιτροπή Δήμου Έδεσσας), η οποία θα κοινοποιηθεί στους προσφέροντες.

Για διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι  
όροι, προϋποθέσεις και προθεσμίες του άρθρου 10 της Διακήρυξης του Διαγωνισμού.

Η συνεδρίαση της Επιτροπής ολοκληρώθηκε σήμερα ημέρα Τρίτη 12-01-2021 και ώρα 
13:00.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά.
          Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηαη αφού άκουσε τον Προέδρό 
της κι αφού εξέτασε με προσοχή τα στοιχεία της δημοπρασίας και 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 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 
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Δυναμικού  Δημόσιου  Τομέα  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  ρυθμίσεις  για  την 
αναπτυξιακή  προοπτική  και  την  εύρυθμη  λειτουργία  των  Οργανισμών  Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», 

β) την αριθ. 401/2020 απόφασή της, 
γ) το αριθ. πρωτ. 16.132/26-11-2020 πρακτικό  της Επιτροπής διαγωνισμού, 
δ)  την  αριθμ.  πρωτ.  17.652/21-12-2020  Διακήρυξη  του  Δημάρχου  για  τη 

Διενέργεια  συνοπτικού  Διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  με  τίτλο:   «Προμήθεια  και 
τοποθέτηση πινακίδων στην πόλη της Έδεσσας»,

Αποφασίζει ομόφωνα
          Α. Την έγκριση του αριθ. πρωτ.  384/12-1-2021 πρακτικού  της Επιτροπής 

διαγωνισμού.
             Β. Την απόρριψη των προσφορών του οικονομικού φορέα «ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ-ΜΗΤΣΟΣ  ΘΕΟΦΑΝΗΣ  Ο.Ε.» και  του  οικονομικού  φορέα  «ΛΟΥΓΚΑΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ-ΛΕΠΙΤΚΟΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»,  για τους λόγους που αναφέρονται  στο 
πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.
           Γ) Την αποδοχή των προσφορών του οικονομικού φορέα  «ΨΑΡΟΠΑΣ ΝΙΚ. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» και του οικονομικού φορέα «ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.».
            Δ) Την ανάδειξη ως «προσωρινού αναδόχου», για την εκτέλεση της προμήθειας 
με  τίτλο: «Προμήθεια  και  τοποθέτηση  πινακίδων  στην  πόλη  της  Έδεσσας», 
προϋπολογισμού τριάντα ενός χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ενός ευρώ και εξήντα λεπτών 
(31.421,60€) συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.,  του  οικονομικό  φορέα 
«ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ  Κ.  ΧΡΟΝΗΣ  Α.Β.Ε.Ε.»,  καθώς  η  προσφορά  του  είναι  πλήρης, 
σύμφωνη με τους όρους  της  Διακήρυξης  και  προσέφερε  τη χαμηλότερη τιμή για  το 
σύνολο των ειδών, ήτοι  19.511,80€ χωρίς Φ.Π.Α. (24.194,63€ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.).

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

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 8/2021
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 25-1-2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης Σαμλίδης,  Ιωάννης Χατζόγλου, Αναστασία 
Ιατρίδου-Βλαδίκα, Ιωάννης Μουράτογλου,  Αντώνιος 
Ρυσάφης, Ευάγγελος Θωμάς (Αναπλ. μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Μέλη Επιτροπής Τακτικά & Αναπληρωματικά (όπως αυτή συγκροτήθηκε με την αριθμ. 
401/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Προϊστάμενο Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης, Πληροφορικής και Τοπικής 
Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου.
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