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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  4ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
      Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 1-3-2019 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 4137/22-2-2019 
πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10 
για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Έγκριση πρακτικών α) διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) αποσφράγισης 
οικονοµικών προσφορών του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια «Οργάνων και αστικού 
εξοπλισµού παιδικών χαρών του ∆ήµου Εορδαίας», προϋπολογισµού 317.337,08 ευρώ (ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ & ΣΑΤΑ), αρ µελ 
11/2018, ορισµός προσωρινών αναδόχων. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 
2. Φώτιος Ιορδανίδης                              

1. Σάββας Ζαµανίδης 
 

3. Ιωαννης Τσοκτουρίδης   
4. Γεώργιος Θεοδοσιάδης   
5. Καιδης Απόστολος  
6. Γεώργιος Καραϊσκος 
7. Ευσταθιος Κατσιδης 

 

8. Στεφανος Μπιγγας  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  Απόντος του Πρόεδρου, ο Αντιπρόεδρος Σοφοκλής Σιδηροπουλος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούµενος το 
ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών την από 25-2-2019 εισήγηση του Γρ. Προµηθειών στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: «Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά µε την έγκριση των  µε αριθµ. 
27149/13-12-2018 πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και 3982/21-2-2019 
πρακτικού  αποσφράγισης οικονοµικών     προσφορών  του  ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 
προµήθεια «ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ» 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Η έγκριση διενέργειας του ανωτέρω διαγωνισµού έγινε µε την 174/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Με την 160/2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής έγινε η   έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και η κατάρτιση των νέων  
όρων διακήρυξης .  
Η ψήφιση της πίστωσης έγινε µε την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε αριθµ. 752/17-10-2018 και η βεβαίωση του 
Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιµου 
ποσού, τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση στο οικείο Μητρώο 
∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης µε α/α 1. 
Ο διαγωνισµός προκηρύχτηκε µε την µε αριθµ. 23361/2-11-2018 (18PROC003941344) διακήρυξη µε καταληκτική 
ηµεροµηνία κατάθεσης των προσφορών  την 7/12/2018.  
Η προµήθεια χωρίζεται σε πέντε τµήµατα και γίνονται δεκτές προσφορές για ένα ή περισσότερα τµήµατα. 
Στον διαγωνισµό κατατέθηκαν εννέα προσφορές από τις οποίες η επιτροπή προτείνει να περάσουν στην επόµενη φάση οι 
παρακάτω: 

1. Βαφειάδης ∆ηµήτριος και Σία Ο.Ε. για την οµάδα Α «Όργανα παιδικών χαρών» και για την οµάδα Β « ∆άπεδα 
ασφαλείας». 

2. ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ για την οµάδα Α «Όργανα παιδικών χαρών» 
3. Ηλεκτρικά – Φωτιστικά Αφοί Γραβάνη για την οµάδα Ε « Φωτιστική σύνθεση & λοιπές Η/Μ/ εργασίες» 
4. Οικοδοµικαί Τεχνικαί Εργασίαι ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ για την οµάδα Ε « Φωτιστική σύνθεση & λοιπές Η/Μ/ εργασίες» 

Για τις οµάδες ∆ «Αστικός εξοπλισµός» και Γ «Πληροφοριακές πινακίδες εισόδου» η επιτροπή προτείνει την 
σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 106 του νόµου 4412/2018 µαταίωση της διαδικασίας  και την επανάληψη 
αυτής. 
Την 21-2-2019 πραγµατοποιήθηκε η ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονοµικών    προσφορών  . 
Η  χαµηλότερη οικονοµική προσφορά για κάθε οµάδα είναι 
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• Της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ», η οποία ανέρχεται στο ποσό 56.986,00 € (χωρίς ΦΠΑ) για την «Οµάδα Α» - «Όργανα 
παιδικών χαρών». 

• Της «Βαφειάδης ∆ηµήτριος και σια Ο.Ε.», η οποία ανέρχεται στο ποσό 94.525,00 € (χωρίς ΦΠΑ) για την 
«Οµάδα Β» - «∆άπεδα ασφαλείας». 

• Της «Ηλεκτρικά-Φωτιστικά Αδελφοί Γραβάνη», η οποία ανέρχεται στο ποσό 29.315,00 € (χωρίς ΦΠΑ) για την 
«Οµάδα Ε» - «Φωτιστική σύνθεση & λοιπές Η/Μ εργασίες». 

Συνηµµένα σας διαβιβάζουµε τα εξής: 
1) Το µε αριθµ. 27149/13-12-2018 πρακτικό διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών 

προσφορών 
2) Το µε αριθµ. 3982/21-2-2019 πρακτικό  αποσφράγισης οικονοµικών     προσφορών».  

 Πιο συγκεκριµένα η Επιτροπή διενέργειας στο υπ’αριθµ 27149/13-12-2018 πρακτικό διενέργειας – αποσφράγισης 
δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών αναφέρει τα εξής: 
«Στην Πτολεµαΐδα σήµερα την 13 ∆εκεµβρίου 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο 
στο ∆ήµο Εορδαίας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε µε 
την υπ’ αριθµόν 232/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής προκειµένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και 
αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισµού 
για την προµήθεια οργάνων και αστικού εξοπλισµού παιδικών χαρών του ∆ήµου Εορδαίας έτους 2018 (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 
23361/02-11-2018) η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 66332 αριθµό συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, δηµοσιεύθηκε νοµίµως και 
αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, λαµβάνοντας Α∆ΑΜ 18PROC003941344 2018-11-02. 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
1) Ρουγκάτσος Ανθούλης,  Πρόεδρος 
2) Πηλίδου ∆έσποινα, Αναπληρωµατικό Μέλος 
3) Νικολιάς Σάββας ,   Μέλος 
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 7/12/2018 και η ηµεροµηνία 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 13/11/2018 και ώρα 10:00 π.µ. 
1. Προκειµένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε στο ΕΣΗ∆ΗΣ µε τα 
διαπιστευτήρια της (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 61227 
και διαπίστωσε αφενός ότι ο διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι είχαν 
υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό προσφορές από τους παρακάτω συµµετέχοντες: 

 Ονοµατεπώνυµο Χρόνος υποβολής προσφοράς 

1 Παπακυριάκη Μερόπη «ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α» Α.Ε. 05/12/2018 18:58:46 
2 Βαφειάδης ∆ηµήτριος και σια Ο.Ε. 06/12/2018 20:55:54 
3 Τόλιος, Κωνσταντίνος Χρήστος 07/12/2018 07:59:14 

4 Ηλεκτρικά-Φωτιστικά Αδελφοί Γραβάνη 07/12/2018 10:50:50 
5 Οικοδοµικαί Τεχνικαί Εργασίαι ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ 07/12/2018 12:26:18 
6 Χυτήρια Τσίντζα URBAN INNOVATIONS IKE 07/12/2018 12:49:36 
7 ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ 07/12/2018 12:53:15 
8 ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 07/12/2018 14:16:27 
9 Σ. Σφακιανάκης Α. Τολούδης ΟΕ 07/12/2018 14:22:52 

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενό των 
προσφορών.  
2. Στη συνέχεια τα µέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών 
καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό 
κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές.  
3. Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία η προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκαν οι  
υποφάκελοι «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η 
πρόσβαση στο περιεχόµενο τους. Επισηµαίνεται ότι οι  υποφάκελοι «Οικονοµική Προσφορά» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού 
σύµφωνα µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε µεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισµού. 
4. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει από το 
σύστηµα, τους παρακάτω αναφερόµενους µοναδικούς αριθµούς συστήµατος: 

 Ονοµατεπώνυµο Αριθµός συστήµατος 

1 Παπακυριάκη Μερόπη «ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α» Α.Ε. 120253 
2 Βαφειάδης ∆ηµήτριος και σια Ο.Ε. 117806 
3 Τόλιος, Κωνσταντίνος Χρήστος 120455 
4 Ηλεκτρικά-Φωτιστικά Αδελφοί Γραβάνη 116402 
5 Οικοδοµικαί Τεχνικαί Εργασίαι ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ 118272 
6 Χυτήρια Τσίντζα URBAN INNOVATIONS IKE 116261 
7 ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ 119311 
8 ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 116242 
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9 Σ. Σφακιανάκης Α. Τολούδης ΟΕ 120533 
5. Σύµφωνα µε το άρθρο 2.4.2.5.  της διακήρυξης, εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των 
στοιχείων και δικαιολογητικών προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τους οικονοµικούς φορείς στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να 
προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε τον ν.4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η 
εγγυητική επιστολή συµµετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν 
επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). ∆εν προσκοµίζονται σε 
έντυπη µορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 
Σύµφωνα µε το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, οι οικονοµικοί φορείς κατέθεσαν στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, 
λαµβάνοντας αριθµό πρωτοκόλλου, τους παρακάτω φακέλους, οι οποίοι παραδόθηκαν ενσφράγιστοι στην Επιτροπή, κατά 
την έναρξη της διαδικασίας:  

 Ονοµατεπώνυµο Αριθµός πρωτοκόλλου 

1 ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ 26797/10-12-2018 ώρα10:32 
2 Βαφειάδης ∆ηµήτριος και σια Ο.Ε. 26817/10-12-2018 ώρα10:50 
3 Ηλεκτρικά-Φωτιστικά Αδελφοί Γραβάνη 26821/10-12-2018 ώρα11:15 
4 Οικοδοµικαί Τεχνικαί Εργασίαι ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ 26932/11-12-2018 ώρα11:35 
5 ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 26832/10-12-2018 ώρα11:20 
6 Χυτήρια Τσίντζα URBAN INNOVATIONS IKE 26953/11-12-2018 ώρα12:38 

Συνεπώς, οι αντίστοιχοι ενσφράγιστος φάκελοι, υποβλήθηκαν εµπροθέσµως και νοµοτύπως από τους συµµετέχοντες, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη.  
6. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχοµένου των ηλεκτρονικών φακέλων «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – 
Τεχνική προσφορά» που είχαν υποβάλει οι  συµµετέχοντες.  
Οι διαγωνιζόµενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής: 
1. Παπακυριάκη Μερόπη «ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α» Α.Ε. 
• Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας 
• Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπισης από το Γ.Ε.ΜΗ. 
• Πίνακας δικαιολογητικών συµµετοχής 
2. Βαφειάδης ∆ηµήτριος και σια Ο.Ε. 
• Υ.∆. Μερόπης Παπακυριάκη 
• Πιστοποιητικά ανάλυσης δαπέδων ασφαλείας 
• Πιστοποιητικό ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ΕΛΟΤ 1801:2008/BS OHSAS 18001:2007, της «ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α 

PLAYGROUNDS AE» 
• Τεχνικό φυλλάδιο δαπέδων ασφαλείας 
• Κατάλογος προϊόντων της «ΕΡΜΗΣ» για όργανα παιδικών χαρών µε τεχνικά χαρακτηριστικά 
• Εργαστηριακά ΕΜΠ για δάπεδα ασφαλείας 
• Εγγυητική επιστολή της τράπεζας Πειραιώς 
• Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ) 
• Πιστοποιητικό της TUV HELLAS για τα δάπεδα παιχνιδότοπων της «ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α PLAYGROUNDS AE» 
• Έντυπο τεχνικής προσφοράς 
• Καταστατικό εταιρείας και τροποποιήσεις αυτού 
• Παράρτηµα Α Πίνακας συµµόρφωσης 
• Πιστοποιητικό ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, Συµµόρφωσης εξοπλισµού παιχνιδότοπων της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ για την 

«ΕΡΜΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και βεβαιώσεις ελέγχου για κάθε όργανο. 
• Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης 702171.1006721-20/11/2018 
• Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης 702171.1006721-20/11/2018 
• Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης 663591.949006-24/09/2018 
• Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 663591.949005-24/09/2018 
• Ανακοίνωση ΓΕΜΗ 09-12-2013 
• Υ.∆. Βαφειάδη ∆ηµήτριου_1 
• Πίνακας δικαιολογητικών συµµετοχής 
• Τεχνικές προδιαγραφές οργάνων παιδικών χαρών (οµάδα 1) 
• Τεχνικές προδιαγραφές ελαστικών δαπέδων ασφαλείας (οµάδα 2) 
• Υ.∆. Βαφειάδη ∆ηµήτριου_2 
• Υ.∆. Βαφειάδη ∆ηµήτριου_3 (2.4.1) 
• Υ.∆. Βαφειάδη ∆ηµήτριου_3 (2.4.5) 
• Πιστοποιητικό ανάλυσης δαπέδων ασφαλείας 
3. Τόλιος, Κωνσταντίνος Χρήστος 
• Πίνακας δικαιολογητικών συµµετοχής 
4. Ηλεκτρικά-Φωτιστικά Αδελφοί Γραβάνη 
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• Πρακτικό διοικητικού συµβουλίου 
• Εγγυητική επιστολή της τράπεζας Eurobank 
• Πίνακας συµµόρφωσης 
• Έντυπο τεχνικής προσφοράς 
• Πίνακας δικαιολογητικών συµµετοχής 
• Υ.∆. Αιµίλιου Γραβάνη_1 
• Υ.∆. Αιµίλιου Γραβάνη_2 
• Υ.∆. Αιµίλιου Γραβάνη_3 
• Υ.∆. Αιµίλιου Γραβάνη_4 
• Υ.∆. Αιµίλιου Γραβάνη_5 
• Υ.∆. Αιµίλιου Γραβάνη_6 
• Υ.∆. Αιµίλιου Γραβάνη_7 
• Υ.∆. Αιµίλιου Γραβάνη_8 
• Τεχνικό Φυλλάδιο DRIVER LED µε µετάφραση 
• Τεχνικό Φυλλάδιο DRIVER LED 
• Τεχνικό φυλλάδιο ιστού 
• Τεχνικό Φυλλάδιο Φωτιστικού µετάφραση 
• Τεχνικό Φυλλάδιο Φωτιστικού 
• 5ετης εγγύηση κατασκευαστή 
• ∆ήλωση κατασκευαστή 
• ∆ήλωση συµµόρφωσης CE 
• Πιστοποίηση CE ιστού 
• Πιστοποιητικό ENEC 
• Έγγραφο εργαστηριακής δοκιµής καµπύλης πτώσης φωτεινής ροής LED 
• Έγγραφο εργαστηριακής δοκιµής κατά  LM80 
• Έγγραφο εργαστηριακής δοκιµής κατά EMCTR 
• Έγγραφο εργαστηριακής δοκιµής κατά EN 62471 
• Έγγραφο εργαστηριακής δοκιµής κατά LM79 
• Έκθεση επιθεώρησης ιστού 
• Disano_3355_24_led_CLD_CELL 
• Μελέτη διαγωνισµού Ν.Εορδαίας 
• Φωτοτεχνική µελέτη διαγωνισµού ∆ήµου Εορδαίας µε Αριθµ.Πρωτ.23361 sign 
• Accreditation doc03199020170906130031 
• AccreditationCertificate2019 
• DISANO AUTHORIZATION_2018 
• IMQ Part of Accreditation Certificate Rev2_0121A 
• LA-2016-0634-E 
• LUMILEDS Accreditation EN17025 
• Scope PA1639AR6 
• UL certification for TL-553 
• UL_AccreditationScope2019 
• UL_Scope of TL-553-Scope 
• Certificate ISO 9001_2015 ΒΑΦΕΙΟΥ 
• DISANO ISO 9001_2015 
• DISANO ISO 14001_2015 
• ISO GRAVANI 9001 
• ISO GRAVANI 14001 
• Πιστοποιητικό BIOMEK ISO 
• Πιστοποιητικό ISO BIOMEK ABEE-14001 
5. Οικοδοµικαί Τεχνικαί Εργασίαι ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ 
• Τεχνικό Φυλλάδιο IEC 62722 ClassicStreet 
• Τεχνικό Φυλλάδιο – πιστοποιητικό 1-5992 
• Εργαστηριακά LE130 
• Πιστοποιητικά ISO 9001-14001 ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ 
• Πιστοποιητικό ANNEX ISO17025 EN13032 AT_1034_LE1992 
• BDP794 MK-BK FG T25 1 xLED86-4S_740 DS50 
• Τεχνικό φυλλάδιο BDP794MK-BKFGLED86-4S.Datasheet µε µετάφραση 
• Πιστοποιητικό CERTIFICAT D'ACCREDITATION 
• Τεχνικό φυλλάδιο ClassicStreet Family Leaflet 
• ∆ήλωση ανακύκλωσης κατασκευαστή DeclarationofRec.ClassicStreet 
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• Εργαστηριακά EN55015 Test Report 
• Εργαστηριακά EN61547,EN61000-3-3 Test Report 
• Πιστοποιητικό ENEC ClassicStreet (4S) Annex 
• Πιστοποιητικό ENEC ClassicStreet (4S) 
• Πιστοποιητικό ENEC+ ClassicStreet 
• Πιστοποιητικό EU DoC ClassicStreet 
• Πιστοποιητικό IEC 60598 TRF ClassicStreet (4S) 
• Πιστοποιητικό IEC 62471 ClassicStreet Photobiological Safety 
• Πιστοποιητικό IEC 62717 ClassicStreet Ledgine O LED Module 
• Πιστοποιητικό ISO 9001 Multi-Site Certificate v9 English 
• Πιστοποιητικό ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ΕΛΟΤ 1801:2008/BS OHSAS 18001:2007, της «ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α 

PLAYGROUNDS AE» 
• Πιστοποιητικό ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ΕΛΟΤ 1801:2008/BS OHSAS 18001:2007, της «ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ AE»  
• Πιστοποιητικό ISO17025 CERT_2966_LE_1992_rev4 
• Τεχνικά φυλλάδια ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ junctionboxes_gr_signed 
• Τεχνικά φυλλάδια M.I.ClassicStreet.Mounting.Inst PHILLIPS 
• Πιστοποιητικό ORB optronix  Accreditation Scope 
• Πιστοποιητικό ORB optronix Accreditation Certificate 
• Τεχνικά φυλλάδια OSLON Square LM80 TM21 
• Εργαστηριακά Philips Laboratory Cert.CTF stage3 
• Εργαστηριακά Philips Laboratory Valladolid Declaration 
• Τεχνικά φυλλάδια Philips Xitanium 75W 
• Τυπική εγγύηση Philips.Standard.warranty.policies 
• Τεχνικά φυλλάδια Product Guide ClassicStreet 
• Τεχνικό φυλλάδιο δαπέδων ασφαλείας 
• Πίνακας δικαιολογητικών συµµετοχής 
• TEXNIKOΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ&Η-Μ 
• Πιστοποιητικό Valladolid ISO14001 
• Τεχνικά φυλλάδια zinlux.collection_armonia.gr_signed 
• ΑΗΗΕ & ΑΜΠ.ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ 
• Εργαστηριακά ΕΜΠ για δάπεδα ασφαλείας 
• ∆ήλωση Επιδόσεων_project_ARM304T_signed 
• Πιστοποιητικό της TUV HELLAS για τα δάπεδα παιχνιδότοπων της «ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α PLAYGROUNDS AE» 
• ∆ήλωση Philips LED Ts-Tj_signed 
• Φωτοµετρία S1 Class 
• ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ 
• ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
• Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ) 
• ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΟΥ 
• ΠΑΡΑΡΤ. ΙV- Έντυπο τεχνικής προσφοράς.. 
• Παράρτηµα - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
• Υ.∆. Ν.Κ. 
• Υ.∆. Ν.Κ.2 
• Υ∆ ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α ΑΕ Y 
6. Χυτήρια Τσίντζα URBAN INNOVATIONS IKE 
• ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
• Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ) 
• ΠΑΡΑΡΤ. ΙV- Έντυπο τεχνικής προσφοράς_sign 
• ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ_sign 
• Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας 
• Βεβαίωση ΟΑΕΕ 
• Οργανόγραµµα – δοµή εταιρείας 
• Ένορκη βεβαίωση περί µη πτώχευσης 
• Ένορκη βεβαίωση ΣΕΠΕ 
• Πιστοποιητικό επιµελητηρίου 
• Καρτέλα taxisnet 
• Πίνακας Προσωπικού 
• Αντίγραφο ποινικού µητρώου 
• Πιστοποιητικό πρωτοδικείου 
• Βεβαίωση επιµελητηρίου για έναρξη 
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• Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ 
• Πιστοποιητικό εκπροσώπησης 
• Πιστοποιητικό επιµελητηρίου 
• Πράξη σύστασης ΙΚΕ 
• ISO 9001 (URBAN INNOVATIONS)_ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ 
• ISO 14001 & OHSAS 18001_επικυρωµένα & µεταφρασµένα 
• Τεχνικά φυλλάδια παγκάκι S120-3_sign 
• Τεχνικά φυλλάδια παγκάκι S138_sign 
• Τεχνικά φυλλάδια κάδος Ν49-1_sign 
• Υ.∆. Βασίλειου Τσίντζα_1 
• Υ.∆. Βασίλειου Τσίντζα_2 
• Υ.∆. Βασίλειου Τσίντζα_3 
• Υ.∆. Βασίλειου Τσίντζα_4 
• Υ.∆. Βασίλειου Τσίντζα_5 
• Υ.∆. Βασίλειου Τσίντζα_6 
• Υ.∆. Βασίλειου Τσίντζα_7 
• Υ.∆. Βασίλειου Τσίντζα_8 
• Υ.∆. Βασίλειου Τσίντζα_9 
• Υ.∆. Βασίλειου Τσίντζα_10 
• Υ.∆. Βασίλειου Τσίντζα_11 
7. ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ 
• ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
• Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ) 
• Καταστατικό εταιρείας 
• Πιστοποιητικό εκπροσώπησης ΓΕΜΗ 
• Πιστοποιητικό Επιµελητηρίου 
• Πιστοποιητικό εκπροσώπησης ΓΕΜΗ 
• Πιστοποιητικό µεταβολών ΓΕΜΗ 
• Συνοδευτικό εκπροσώπησης ΓΕΜΗ 
• Υ. ∆. Αναστασία ∆ηµητριάδου 
• Κατάλογος προϊόντων της «ΕΡΜΗΣ» για όργανα παιδικών χαρών µε τεχνικά χαρακτηριστικά 
• Πιστοποιητικό ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, Συµµόρφωσης εξοπλισµού παιχνιδότοπων της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ για την 

«ΕΡΜΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και βεβαιώσεις ελέγχου για κάθε όργανο. 
• Τεχνικές προδιαγραφές οργάνων παιδικών χαρών (οµάδα 1) 
• Πίνακας συµµόρφωσης 
• espd-response 
• Οργανόγραµµα 
• Υ. ∆. Παναγιώτη Αποστολίδη 
• Έντυπο τεχνικής προσφοράς 
• Πίνακας δικαιολογητικών συµµετοχής 
8. ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 
• Πιστοποιητικό επιµελητηρίου 
• Πίνακας δικαιολογητικών συµµετοχής 
9. Σ. Σφακιανάκης Α. Τολούδης ΟΕ 
• Πίνακας δικαιολογητικών συµµετοχής 
Από τον έλεγχο των φακέλων πρόεκυψε ότι:  
1. Παπακυριάκη Μερόπη «ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α» Α.Ε. 
• ∆εν υποβλήθηκε εγγυητική επιστολή συµµετοχής 
• ∆εν υποβλήθηκαν πιστοποιητικά 
• ∆εν υποβλήθηκαν τεχνικά φυλλάδια 
• ∆εν υποβλήθηκαν υπεύθυνες δηλώσεις 
• ∆εν υποβλήθηκε Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ) 
• ∆εν υποβλήθηκε πίνακας συµµόρφωσης 
2. Βαφειάδης ∆ηµήτριος και σια Ο.Ε. 
• Πίνακας συµµόρφωσης συµπληρωµένος για οµάδες 1 και 2 
3. Τόλιος, Κωνσταντίνος Χρήστος 
• ∆εν υποβλήθηκε εγγυητική επιστολή συµµετοχής 
• ∆εν υποβλήθηκαν πιστοποιητικά 
• ∆εν υποβλήθηκαν τεχνικά φυλλάδια 
• ∆εν υποβλήθηκαν υπεύθυνες δηλώσεις 
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• ∆εν υποβλήθηκε Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ) 
• ∆εν υποβλήθηκε πίνακας συµµόρφωσης 
4. Ηλεκτρικά-Φωτιστικά Αδελφοί Γραβάνη 
• Πίνακας συµµόρφωσης συµπληρωµένος για οµάδα 5 
5. Οικοδοµικαί Τεχνικαί Εργασίαι ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ 
• Πίνακας συµµόρφωσης συµπληρωµένος για οµάδες 2 και 5 
• Υ. ∆. της υπολόγου και υπεύθυνης (πρόεδρος) της εταιρείας «ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α PLAYGROUNDS ΑΕ» κας Μερόπης 

Παπακυριάκη µε την οποία προσφέρεται εγγύηση 2 ετών για τα δάπεδα ασφαλείας σε αντίθεση µε την απαίτηση 
του παραρτήµατος ΙΙ των τεχνικών προδιαγραφών οργάνων, δαπέδων και αστικού εξοπλισµού παιδικών χαρών 
παράγραφος 3.2.8 σύµφωνα µε το οποίο απαιτείται 5 έτη εγγύηση από τον κατασκευαστή τους. 

6. Χυτήρια Τσίντζα URBAN INNOVATIONS IKE 
• ∆εν υποβλήθηκε πίνακας συµµόρφωσης 
• Έντυπο τεχνικής προσφοράς συµπληρωµένο µόνο για οµάδα 4 
7. ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ 
• Πίνακας συµµόρφωσης συµπληρωµένος για οµάδα 1 
8. ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 
• ∆εν υποβλήθηκε εγγυητική επιστολή συµµετοχής 
• ∆εν υποβλήθηκαν πιστοποιητικά 
• ∆εν υποβλήθηκαν τεχνικά φυλλάδια 
• ∆εν υποβλήθηκαν υπεύθυνες δηλώσεις 
• ∆εν υποβλήθηκε Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ) 
• ∆εν υποβλήθηκε πίνακας συµµόρφωσης 
9. Σ. Σφακιανάκης Α. Τολούδης ΟΕ 
• ∆εν υποβλήθηκε εγγυητική επιστολή συµµετοχής 
• ∆εν υποβλήθηκαν πιστοποιητικά 
• ∆εν υποβλήθηκαν τεχνικά φυλλάδια 
• ∆εν υποβλήθηκαν υπεύθυνες δηλώσεις 
• ∆εν υποβλήθηκε Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ) 
• ∆εν υποβλήθηκε πίνακας συµµόρφωσης 
Η Επιτροπή επικοινώνησε µε τους φορείς που φέρεται  να έχουν  εκδώσει εγγυητικές επιστολές που έχουν κατατεθεί από 
συµµετέχοντες στο διαγωνισµό αλλά και προέβη µέσω διαδικτύου σε αντίστοιχο έλεγχο των ηλεκτρονικών εγγυητικών και 
διαπίστωσε την εγκυρότητά όσων υποβλήθηκαν και κατατέθηκαν µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ (άρθρο 72 παρ.5 του Ν.4412/2016). 
7. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τους φάκελους, που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, µονογράφησαν 
δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, ανά φύλλο. 
Τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι διαγωνιζόµενοι µε ενσφράγιστο φάκελο, είναι τα εξής: 
1. Βαφειάδης ∆ηµήτριος και σια Ο.Ε. (Αρ. πρωτ. 26817/10-12-2018 ώρα10:50) 
• Πιστοποιητικά ανάλυσης δαπέδων ασφαλείας 
• Πιστοποιητικό ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ΕΛΟΤ 1801:2008/BS OHSAS 18001:2007, της «ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α 

PLAYGROUNDS AE» 
• Τεχνικό φυλλάδιο δαπέδων ασφαλείας 
• Εργαστηριακά ΕΜΠ για δάπεδα ασφαλείας 
• Εγγυητική επιστολή της τράπεζας Πειραιώς 
• Πιστοποιητικό της TUV HELLAS για τα δάπεδα παιχνιδότοπων της «ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α PLAYGROUNDS AE» 
• Καταστατικό εταιρείας και τροποποιήσεις αυτού 
• Πιστοποιητικό ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, Συµµόρφωσης εξοπλισµού παιχνιδότοπων της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ για την 

«ΕΡΜΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και βεβαιώσεις ελέγχου για κάθε όργανο. 
• Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης 702171.1006721-20/11/2018 
• Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης 702171.1006721-20/11/2018 
• Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης 663591.949006-24/09/2018 
• Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 663591.949005-24/09/2018 
• Ανακοίνωση ΓΕΜΗ 09-12-2013 
2. Ηλεκτρικά-Φωτιστικά Αφοί Γραβάνη (Αρ. πρωτ. 26821/10-12-2018 - 11:15) 
• Εγγυητική επιστολή της τράπεζας Eurobank 
• Τεχνικό Φυλλάδιο DRIVER LED µε µετάφραση 
• Τεχνικό Φυλλάδιο DRIVER LED 
• Τεχνικό φυλλάδιο ιστού 
• Τεχνικό Φυλλάδιο Φωτιστικού µετάφραση 
• Τεχνικό Φυλλάδιο Φωτιστικού 
• 5ετης εγγύηση κατασκευαστή 
• ∆ήλωση κατασκευαστή 
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• ∆ήλωση συµµόρφωσης CE 
• Πιστοποίηση CE ιστού 
• Πιστοποιητικό ENEC 
• Έγγραφο εργαστηριακής δοκιµής καµπύλης πτώσης φωτεινής ροής LED 
• Έγγραφο εργαστηριακής δοκιµής κατά  LM80 
• Έγγραφο εργαστηριακής δοκιµής κατά EMCTR 
• Έγγραφο εργαστηριακής δοκιµής κατά EN 62471 
• Έγγραφο εργαστηριακής δοκιµής κατά LM79 
• Έκθεση επιθεώρησης ιστού 
• Disano_3355_24_led_CLD_CELL 
• Μελέτη διαγωνισµού Ν.Εορδαίας 
• Φωτοτεχνική µελέτη διαγωνισµού ∆ήµου Εορδαίας µε Αριθµ.Πρωτ.23361 sign 
• Accreditation doc03199020170906130031 
• AccreditationCertificate2019 
• DISANO AUTHORIZATION_2018 
• IMQ Part of Accreditation Certificate Rev2_0121A 
• LA-2016-0634-E 
• LUMILEDS Accreditation EN17025 
• Scope PA1639AR6 
• UL certification for TL-553 
• UL_AccreditationScope2019 
• UL_Scope of TL-553-Scope 
• Certificate ISO 9001_2015 ΒΑΦΕΙΟΥ 
• DISANO ISO 9001_2015 
• DISANO ISO 14001_2015 
• ISO GRAVANI 9001 
• ISO GRAVANI 14001 
• Πιστοποιητικό BIOMEK ISO 
• Πιστοποιητικό ISO BIOMEK ABEE-14001 
3. Οικοδοµικαί Τεχνικαί Εργασίαι ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ (Αρ. πρωτ. 26932/11-12-2018 ώρα 11:35) 
• Τεχνικό Φυλλάδιο IEC 62722 ClassicStreet 
• Τεχνικό Φυλλάδιο – πιστοποιητικό 1-5992 
• Εργαστηριακά LE130 
• Πιστοποιητικά ISO 9001-14001 ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ 
• Πιστοποιητικό ANNEX ISO17025 EN13032 AT_1034_LE1992 
• BDP794 MK-BK FG T25 1 xLED86-4S_740 DS50 
• Τεχνικό φυλλάδιο BDP794MK-BKFGLED86-4S.Datasheet µε µετάφραση 
• Πιστοποιητικό CERTIFICAT D'ACCREDITATION 
• Τεχνικό φυλλάδιο ClassicStreet Family Leaflet 
• ∆ήλωση ανακύκλωσης κατασκευαστή DeclarationofRec.ClassicStreet 
• Εργαστηριακά EN55015 Test Report 
• Εργαστηριακά EN61547,EN61000-3-3 Test Report 
• Πιστοποιητικό ENEC ClassicStreet (4S) Annex 
• Πιστοποιητικό ENEC ClassicStreet (4S) 
• Πιστοποιητικό ENEC+ ClassicStreet 
• Πιστοποιητικό EU DoC ClassicStreet 
• Πιστοποιητικό IEC 60598 TRF ClassicStreet (4S) 
• Πιστοποιητικό IEC 62471 ClassicStreet Photobiological Safety 
• Πιστοποιητικό IEC 62717 ClassicStreet Ledgine O LED Module 
• Πιστοποιητικό ISO 9001 Multi-Site Certificate v9 English 
• Πιστοποιητικό ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ΕΛΟΤ 1801:2008/BS OHSAS 18001:2007, της «ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α 

PLAYGROUNDS AE» 
• Πιστοποιητικό ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ΕΛΟΤ 1801:2008/BS OHSAS 18001:2007, της «ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ AE»  
• Πιστοποιητικό ISO17025 CERT_2966_LE_1992_rev4 
• Τεχνικά φυλλάδια ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ junctionboxes_gr_signed 
• Τεχνικά φυλλάδια M.I.ClassicStreet.Mounting.Inst PHILLIPS 
• Πιστοποιητικό ORB optronix  Accreditation Scope 
• Πιστοποιητικό ORB optronix Accreditation Certificate 
• Τεχνικά φυλλάδια OSLON Square LM80 TM21 
• Εργαστηριακά Philips Laboratory Cert.CTF stage3 
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• Εργαστηριακά Philips Laboratory Valladolid Declaration 
• Τεχνικά φυλλάδια Philips Xitanium 75W 
• Τυπική εγγύηση Philips.Standard.warranty.policies 
• Τεχνικά φυλλάδια Product Guide ClassicStreet 
• Τεχνικό φυλλάδιο δαπέδων ασφαλείας 
• Πίνακας δικαιολογητικών συµµετοχής 
• TEXNIKOΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ&Η-Μ 
• Πιστοποιητικό Valladolid ISO14001 
• Τεχνικά φυλλάδια zinlux.collection_armonia.gr_signed 
• ΑΗΗΕ & ΑΜΠ.ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ 
• Εργαστηριακά ΕΜΠ για δάπεδα ασφαλείας 
• ∆ήλωση Επιδόσεων_project_ARM304T_signed 
• Πιστοποιητικό της TUV HELLAS για τα δάπεδα παιχνιδότοπων της «ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α PLAYGROUNDS AE» 
• ∆ήλωση Philips LED Ts-Tj_signed 
• Φωτοµετρία S1 Class 
• ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ 
• ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
• Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ) 
• ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΟΥ 
• ΠΑΡΑΡΤ. ΙV- Έντυπο τεχνικής προσφοράς.. 
• Παράρτηµα - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
• Υ.∆. Ν.Κ. 
• Υ.∆. Ν.Κ.2 
• Υ∆ ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α ΑΕ Y 
4. Χυτήρια Τσίντζα URBAN INNOVATIONS IKE (Αρ. πρωτ. 26953/11-12-2018 ώρα 12:38) 
• ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
• Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας (ΕΕΕΠ) 
• Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας 
• Βεβαίωση ΟΑΕΕ 
• Οργανόγραµµα – δοµή εταιρείας 
• Ένορκη βεβαίωση περί µη πτώχευσης 
• Ένορκη βεβαίωση ΣΕΠΕ 
• Πιστοποιητικό επιµελητηρίου 
• Καρτέλα taxisnet 
• Πίνακας Προσωπικού 
• Αντίγραφο ποινικού µητρώου 
• Πιστοποιητικό πρωτοδικείου 
• Βεβαίωση επιµελητηρίου για έναρξη 
• Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ 
• Πιστοποιητικό εκπροσώπησης 
• ISO 9001 (URBAN INNOVATIONS)_ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ 
• ISO 14001 & OHSAS 18001_επικυρωµένα & µεταφρασµένα 
• Τεχνικά φυλλάδια παγκάκι S120-3_sign 
• Τεχνικά φυλλάδια παγκάκι S138_sign 
• Τεχνικά φυλλάδια κάδος Ν49-1_sign 
• Υ.∆. Βασίλειου Τσίντζα_1 
• Υ.∆. Βασίλειου Τσίντζα_2 
• Υ.∆. Βασίλειου Τσίντζα_3 
• Υ.∆. Βασίλειου Τσίντζα_4 
• Υ.∆. Βασίλειου Τσίντζα_5 
• Υ.∆. Βασίλειου Τσίντζα_6 
• Υ.∆. Βασίλειου Τσίντζα_7 
• Υ.∆. Βασίλειου Τσίντζα_8 
• Υ.∆. Βασίλειου Τσίντζα_9 
• Υ.∆. Βασίλειου Τσίντζα_10 
• Υ.∆. Βασίλειου Τσίντζα_11 

5. ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ (Αρ. πρωτ. 26797/10-12-2018 ώρα10:32) 
• ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
• Καταστατικό εταιρείας 
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• Πιστοποιητικό εκπροσώπησης ΓΕΜΗ 
• Πιστοποιητικό Επιµελητηρίου 
• Πιστοποιητικό εκπροσώπησης ΓΕΜΗ 
• Πιστοποιητικό µεταβολών ΓΕΜΗ 
• Συνοδευτικό εκπροσώπησης ΓΕΜΗ 
• Υ. ∆. Αναστασία ∆ηµητριάδου 
• Κατάλογος προϊόντων της «ΕΡΜΗΣ» για όργανα παιδικών χαρών µε τεχνικά χαρακτηριστικά 
• Πιστοποιητικό ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, Συµµόρφωσης εξοπλισµού παιχνιδότοπων της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ για την 

«ΕΡΜΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και βεβαιώσεις ελέγχου για κάθε όργανο. 
• Τεχνικές προδιαγραφές οργάνων παιδικών χαρών (οµάδα 1) 
• Πίνακας συµµόρφωσης 
• espd-response 
• Οργανόγραµµα 
• Υ. ∆. Παναγιώτη Αποστολίδη 
• Έντυπο τεχνικής προσφοράς 
• Πίνακας δικαιολογητικών συµµετοχής 
6. ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ (Αρ. πρωτ. 26832/10-12-2018 ώρα11:20) 
• Πιστοποιητικό επιµελητηρίου 
Από τον έλεγχο των φακέλων πρόεκυψε ότι το σύνολο των συµµετεχόντων προέβη εµπρόθεσµα και στην αποστολή των 
απαιτούµενων δικαιολογητικών. 
8. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, εκτός αυτών που απερρίφθησαν για τους παραπάνω 
λόγους. Συγκεκριµένα: 
α. Οι προσφορές των: 
1. «Βαφειάδης ∆ηµήτριος και σια Ο.Ε.» για τις οµάδες Α και Β 
2. «Ηλεκτρικά-Φωτιστικά Αφοί Γραβάνη» για την οµάδα Ε 
3. «Οικοδοµικαί Τεχνικαί Εργασίαι ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ» για την οµάδα Ε 
4. «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ» για την οµάδα Α 
είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης και γίνονται αποδεκτές. 
β. Οι προσφορές των: 
1. «Παπακυριάκη Μερόπη «ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α» Α.Ε.» για όλες τις οµάδες 
2. «Βαφειάδης ∆ηµήτριος και σια Ο.Ε.» για τις οµάδες 3, 4 και 5 
3. «Τόλιος, Κωνσταντίνος Χρήστος» για όλες τις οµάδες 
4. «Ηλεκτρικά-Φωτιστικά Αφοί Γραβάνη» για τις οµάδες 1, 2, 3 και 4 
5. «Οικοδοµικαί Τεχνικαί Εργασίαι ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ» για τις οµάδες 1, 2, 3 και 4 
6. «Χυτήρια Τσίντζα URBAN INNOVATIONS IKE» για όλες τις οµάδες 
7. «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ» για τις οµάδες 2, 3, 4 και 5 
8. «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» για όλες τις οµάδες 
9. «Σ. Σφακιανάκης Α. Τολούδης ΟΕ» για όλες τις οµάδες 
δεν είναι σύµφωνες µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης της εν λόγω προµήθειας. 
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
1. την υπ’ αριθ. 23361/02-11-2018 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου  
2. τις υποβληθείσες προσφορές 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
4. την υπ’ αριθ. 752/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
5. τη βεβαίωση του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας επί των ανωτέρω αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, για την 
ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση 
στα οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης  
προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή: 
α. Την απόρριψη των προσφορών: 

α.1 για την οµάδα Α «Όργανα παιδικών χαρών» που υπέβαλε η διαγωνιζόµενη: 
• «Παπακυριάκη Μερόπη «ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α» Α.Ε.» (Αριθµός συστήµατος 120253) 
•  «Τόλιος, Κωνσταντίνος Χρήστος» (Αριθµός συστήµατος 120455) 
• «Ηλεκτρικά-Φωτιστικά Αφοί Γραβάνη» (Αριθµός συστήµατος 116402) 
• «Οικοδοµικαί Τεχνικαί Εργασίαι ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ» (Αριθµός συστήµατος 118272) 
• «Χυτήρια Τσίντζα URBAN INNOVATIONS IKE» (Αριθµός συστήµατος 116261) 
•  «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» (Αριθµός συστήµατος 116242) 
• «Σ. Σφακιανάκης Α. Τολούδης ΟΕ» (Αριθµός συστήµατος 120533) 

α.2 για την οµάδα Β «∆άπεδα ασφαλείας» που υπέβαλε η διαγωνιζόµενη: 
• «Παπακυριάκη Μερόπη «ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α» Α.Ε.» (Αριθµός συστήµατος 120253) 
•  «Τόλιος, Κωνσταντίνος Χρήστος» (Αριθµός συστήµατος 120455) 
• «Ηλεκτρικά-Φωτιστικά Αφοί Γραβάνη» (Αριθµός συστήµατος 116402) 
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• «Οικοδοµικαί Τεχνικαί Εργασίαι ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ» (Αριθµός συστήµατος 118272) 
• «Χυτήρια Τσίντζα URBAN INNOVATIONS IKE» (Αριθµός συστήµατος 116261) 
• «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ» (Αριθµός συστήµατος 119311) 
• «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» (Αριθµός συστήµατος 116242) 
• «Σ. Σφακιανάκης Α. Τολούδης ΟΕ» (Αριθµός συστήµατος 120533) 

α.3 για την οµάδα Γ «Πληροφοριακές πινακίδες εισόδου» που υπέβαλε η διαγωνιζόµενη: 
• «Παπακυριάκη Μερόπη «ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α» Α.Ε.» (Αριθµός συστήµατος 120253) 
• «Βαφειάδης ∆ηµήτριος και σια Ο.Ε.» (Αριθµός συστήµατος 117806) 
• «Τόλιος, Κωνσταντίνος Χρήστος» (Αριθµός συστήµατος 120455) 
• «Ηλεκτρικά-Φωτιστικά Αφοί Γραβάνη» (Αριθµός συστήµατος 116402) 
• «Οικοδοµικαί Τεχνικαί Εργασίαι ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ» (Αριθµός συστήµατος 118272) 
• «Χυτήρια Τσίντζα URBAN INNOVATIONS IKE» (Αριθµός συστήµατος 116261) 
• «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ» (Αριθµός συστήµατος 119311) 
• «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» (Αριθµός συστήµατος 116242) 
• «Σ. Σφακιανάκης Α. Τολούδης ΟΕ» (Αριθµός συστήµατος 120533) 

α.4 για την οµάδα ∆ «Αστικός εξοπλισµός» που υπέβαλε η διαγωνιζόµενη: 
• «Παπακυριάκη Μερόπη «ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α» Α.Ε.» (Αριθµός συστήµατος 120253) 
• «Βαφειάδης ∆ηµήτριος και σια Ο.Ε.» (Αριθµός συστήµατος 117806) 
• «Τόλιος, Κωνσταντίνος Χρήστος» (Αριθµός συστήµατος 120455) 
• «Ηλεκτρικά-Φωτιστικά Αφοί Γραβάνη» (Αριθµός συστήµατος 116402) 
• «Οικοδοµικαί Τεχνικαί Εργασίαι ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ» (Αριθµός συστήµατος 118272) 
• «Χυτήρια Τσίντζα URBAN INNOVATIONS IKE» (Αριθµός συστήµατος 116261) 
• «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ» (Αριθµός συστήµατος 119311) 
• «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» (Αριθµός συστήµατος 116242) 
• «Σ. Σφακιανάκης Α. Τολούδης ΟΕ» (Αριθµός συστήµατος 120533) 

α.5 για την οµάδα Ε «Φωτιστική σύνθεση & λοιπές Η/Μ εργασίες» που υπέβαλε η διαγωνιζόµενη: 
• «Παπακυριάκη Μερόπη «ΗΛΙΑΧΤΙ∆Α» Α.Ε.» (Αριθµός συστήµατος 120253) 
• «Βαφειάδης ∆ηµήτριος και σια Ο.Ε.» (Αριθµός συστήµατος 117806) 
• «Τόλιος, Κωνσταντίνος Χρήστος» (Αριθµός συστήµατος 120455) 
•  «Χυτήρια Τσίντζα URBAN INNOVATIONS IKE» (Αριθµός συστήµατος 116261) 
• «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ» (Αριθµός συστήµατος 119311) 
• «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» (Αριθµός συστήµατος 116242) 
• «Σ. Σφακιανάκης Α. Τολούδης ΟΕ» (Αριθµός συστήµατος 120533) 

για τους λόγους που αναφέρθηκαν αναλυτικά ανωτέρω στο παρόν πρακτικό. 
β. Την αποδοχή των προσφορών: 

β.1 για την οµάδα Α «Όργανα παιδικών χαρών» που υπέβαλαν οι διαγωνιζόµενοι: 
• «Βαφειάδης ∆ηµήτριος και σια Ο.Ε.» (Αριθµός συστήµατος 117806) 
• «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ» (Αριθµός συστήµατος 119311) 

β.2 για την οµάδα Β «∆άπεδα ασφαλείας» που υπέβαλε η διαγωνιζόµενη: 
1. «Βαφειάδης ∆ηµήτριος και σια Ο.Ε.» (Αριθµός συστήµατος 117806) 

β.3 για την οµάδα Ε «Φωτιστική σύνθεση & λοιπές Η/Μ εργασίες» που υπέβαλαν οι διαγωνιζόµενοι: 
1. «Ηλεκτρικά-Φωτιστικά Αφοί Γραβάνη» (Αριθµός συστήµατος 116402) 
2. «Οικοδοµικαί Τεχνικαί Εργασίαι ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ» (Αριθµός συστήµατος 118272) 

καθώς είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από όσα 
προαναφέρθηκαν στο παρόν πρακτικό. 
γ. Για τις οµάδες ∆ «Αστικός εξοπλισµός» και Γ «Πληροφοριακές πινακίδες εισόδου» την σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 και 
5 του άρθρου 106 του νόµου 4412/2018 µαταίωση της διαδικασίας, σύναψης, και την επανάληψη αυτής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται……». 
 
Επίσης στο υπ’ αριθµ. 3982/21-2-2019 πρακτικό  αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών η Επιτροπή αναφέρει τα εξής: 
«Στην Πτολεµαΐδα σήµερα την 21 Φεβρουαρίου 2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 
στο ∆ήµο Εορδαίας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε µε 
την υπ’ αριθµόν 232/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής προκειµένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και 
αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού για την προµήθεια οργάνων και αστικού εξοπλισµού παιδικών χαρών του ∆ήµου Εορδαίας έτους 2018 (Αριθµ. 
∆ιακήρυξης 23361/02-11-2018) η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 66332 αριθµό συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, δηµοσιεύθηκε νοµίµως και 
αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, λαµβάνοντας Α∆ΑΜ 18PROC003941344 2018-11-02. 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
1) Ρουγκάτσος Ανθούλης,  Πρόεδρος 
2) Πηλίδου ∆έσποινα, Αναπληρωµατικό Μέλος 
3) Νικολιάς Σάββας ,   Μέλος 
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Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 7/12/2018 και η ηµεροµηνία 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 13/11/2018 και ώρα 10:00 π.µ. 
1. Την 13/12/2018 η Επιτροπή διαγωνισµού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φάκελου «∆ικαιολογητικά 
διαγωνισµού – Τεχνική προσφορά» των διαγωνιζοµένων, στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών τους, στην 
καταχώριση όσων υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων από αυτούς δικαιολογητικών και των 
αποτελεσµάτων του ελέγχου αυτών στο υπ΄αριθ. 27149/13-12-18 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών 
προσφορών. 
2. Σήµερα, σύµφωνα µε τα άρθρα 3.1.1 και 3.1.2.γ της διακήρυξης και κατόπιν του υπ’ αριθµ. 3782/19-2-19 εγγράφου 
ενηµέρωσης των προσφερόντων, η Επιτροπή προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών των 
συµµετεχόντων, των οποίων οι προσφορές έγιναν δεκτές κατά το προηγούµενο στάδιο. 
Για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε στο ΕΣΗ∆ΗΣ µε τα διαπιστευτήρια 
της (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) και επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 66332. Η Επιτροπή 
επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενό των οικονοµικών 
προσφορών. Στη συνέχεια, τα µέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των 
προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους (όνοµα χρήστη και κρυφό 
προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές.  Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία 
(καταχώρησης στο σύστηµα των διαπιστευτηρίων από κάθε µέλος της επιτροπής), οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και 
συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «οικονοµική προσφορά». 
3. Η επιτροπή διαγωνισµού προέβη στην αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις 
τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συµµετοχής έκρινε πλήρη και σύµφωνα µε τους όρους και τις απαιτήσεις της 
διακήρυξης οι οποίες ήταν οι εξής: 

 Ονοµατεπώνυµο Προσφερόµενες 
οµάδες 

Αριθµός 
συστήµατος 

1 Βαφειάδης ∆ηµήτριος και σια Ο.Ε. 1 και 2 117806 
2 Ηλεκτρικά-Φωτιστικά Αδελφοί Γραβάνη 5 116402 
3 Οικοδοµικαί Τεχνικαί Εργασίαι ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ 5 118272 
4 ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ 1 119311 

Όλες οι υποβληθείσες οικονοµικές προσφορές κρίνονται αποδεκτές, καθώς είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης.  
Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα, η κατάταξη των προσφορών (χωρίς Φ.Π.Α.) µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή 
είναι για την κάθε οµάδα η εξής: 
Οµάδα 1 

 Ονοµατεπώνυµο Ποσό προσφοράς 

1 ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ 56.986,00 
2 Βαφειάδης ∆ηµήτριος και σια Ο.Ε. 60.919,00 

Οµάδα 2 
 Ονοµατεπώνυµο Ποσό προσφοράς 

1 Βαφειάδης ∆ηµήτριος και σια Ο.Ε. 94.525,00 
Οµάδα 5 

 Ονοµατεπώνυµο Ποσό προσφοράς 

1 Ηλεκτρικά-Φωτιστικά Αδελφοί Γραβάνη 29.315,00 
2 Οικοδοµικαί Τεχνικαί Εργασίαι ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ 54.940,00 

Για τις οµάδες ∆ «Αστικός εξοπλισµός» και Γ «Πληροφοριακές πινακίδες εισόδου» σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 και 5 του 
άρθρου 106 του νόµου 4412/2018 ο διαγωνισµός κατέστη άγονος.  
Συνεπώς, η χαµηλότερη οικονοµική προσφορά για κάθε οµάδα είναι 

• Της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ», η οποία ανέρχεται στο ποσό 56.986,00 € (χωρίς ΦΠΑ) για την «Οµάδα 1» - «Όργανα 
παιδικών χαρών». 

• Της «Βαφειάδης ∆ηµήτριος και σια Ο.Ε.», η οποία ανέρχεται στο ποσό 94.525,00 € (χωρίς ΦΠΑ) για την 
«Οµάδα 2» - «∆άπεδα ασφαλείας». 

• Της «Ηλεκτρικά-Φωτιστικά Αδελφοί Γραβάνη», η οποία ανέρχεται στο ποσό 29.315,00 € (χωρίς ΦΠΑ) για την 
«Οµάδα 5» - «Φωτιστική σύνθεση & λοιπές Η/Μ εργασίες». 

Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
1. την υπ’ αριθ. 23361/2-11-2018 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου  
2. τις υποβληθείσες προσφορές 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
4. το υπ΄αριθ. 27149/13-12-2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών  
5. την υπ’ αριθ. 58/15-1-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
6. τη βεβαίωση του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης 
υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του Π∆ 
80/2016 και τη δέσµευση στα οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης µε α/α 1. 
προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή: 
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Την ανάδειξη της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ» ως προσωρινού αναδόχου της προµήθειας για την οµάδα «Όργανα παιδικών 
χαρών», της «Βαφειάδης ∆ηµήτριος και σια Ο.Ε.» ως προσωρινού αναδόχου της προµήθειας για την οµάδα «∆άπεδα 
ασφαλείας» και της «Ηλεκτρικά-Φωτιστικά Αδελφοί Γραβάνη» ως προσωρινού αναδόχου της προµήθειας για την 
οµάδα «Φωτιστική σύνθεση & λοιπές Η/Μ εργασίες» γιατί οι προσφορές τους είναι πλήρεις, σύµφωνες µε τους όρους 
της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρουν τη χαµηλότερη τιµή έκαστος για κάθε µια από τις 
προαναφερόµενες οµάδες.  
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται…..». 
Με την έγκριση του Προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019, ο οποίος ψηφίστηκε µε την υπ’ αριθµ. 363/2018 
Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και νοµιµοποιήθηκε µε την αρ. πρωτ. 4080/14-1-2019 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωµένης 
(Α∆Α 698ΦΟΡ1Γ-Λ∆Ο), εκδόθηκε η υπ’αριθµ. 58/15-1-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του ∆ηµάρχου µε α/α 1 
αριθµό καταχώρησης στο µητρώο δεσµεύσεων για το έτος 2019.  
Ύστερα από τα παραπάνω ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα µέλη για την έγκριση ή µη των πρακτικών α) διενέργειας – 
αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών του ανοικτού 
διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια «Οργάνων και αστικού εξοπλισµού παιδικών χαρών του ∆ήµου 
Εορδαίας» και τον ορισµό των προσωρινών αναδόχων. 
Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά  

 
Αριθµ. απόφ.   18/2019 

 
   Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη  
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010, τις διατάξεις του ν 4555/2018 , τις διαταξεις του ν.4412/2016 
2. Το Π.∆. 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες, 
3. Με την έγκριση του Προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019, ο οποίος ψηφίστηκε µε την υπ’ αριθµ. 
363/2018 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και νοµιµοποιήθηκε µε την αρ. πρωτ. 4080/14-1-2019 Απόφαση του Γ.Γ. 
Αποκεντρωµένης (Α∆Α 698ΦΟΡ1Γ-Λ∆Ο), εκδόθηκε η υπ’αριθµ. 58/15-1-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του 
∆ηµάρχου µε α/α 1 αριθµό καταχώρησης στο µητρώο δεσµεύσεων για το έτος 2019 4. το άρθρο 206 παρ.1 του 
Ν.4555/2018. 
5. την υπ’αριθµ 174/2018 Α∆Σ & το πρωτογενές αίτηµα µε Α∆ΑΜ18REQ003852931 
6. την 752/21915/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του ∆ηµάρχου µε Α∆ΑΜ 18REQ003856464  

7. την αριθµ. µελ. 11/2018 
8. την υπ’ αριθ. 23361/2-11-2018 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου 
9. το µε αριθµ. 27149/13-12-2018 πρακτικό διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών 
& το µε αριθµ. 3982/21-2-2019 πρακτικό  αποσφράγισης οικονοµικών  προσφορών 
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 
 

1.Εγκρίνει α)το υπ’αριθ. 27149/13-12-2018 πρακτικό διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών 
καθώς και β) το υπ’αριθµ. 3982/21-2-2019 πρακτικό αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών της Επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης των προσφορών του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια «Οργάνων και αστικού 
εξοπλισµού παιδικών χαρών του ∆ήµου Εορδαίας»,  προϋπολογισµού 317.337,08 ευρώ (ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ & ΣΑΤΑ), αρ µελ 
11/2018, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης. 
2.Εγκρίνει το αποτέλεσµα της διαδικασίας όπως αυτό εµφαίνεται στα ως άνω πρακτικά και αναδεικνύει προσωρινούς 
µειοδότες τους κατωθι αναγραφόµενους οικονοµικούς φορείς:   

• Της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ», η οποία ανέρχεται στο ποσό 56.986,00 € (χωρίς ΦΠΑ) για την «Οµάδα 1» - «Όργανα 
παιδικών χαρών». 

• Της «Βαφειάδης ∆ηµήτριος και σια Ο.Ε.», η οποία ανέρχεται στο ποσό 94.525,00 € (χωρίς ΦΠΑ) για την 
«Οµάδα 2» - «∆άπεδα ασφαλείας». 

• Της «Ηλεκτρικά-Φωτιστικά Αδελφοί Γραβάνη», η οποία ανέρχεται στο ποσό 29.315,00 € (χωρίς ΦΠΑ) για την 
«Οµάδα 5» - «Φωτιστική σύνθεση & λοιπές Η/Μ εργασίες». 

γιατί οι προσφορές τους είναι πλήρεις, σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και 
προσφέρουν τη χαµηλότερη τιµή έκαστος για κάθε µια από τις προαναφερόµενες οµάδες.  
3. Για τις οµάδες ∆ «Αστικός εξοπλισµός» και Γ «Πληροφοριακές πινακίδες εισόδου» η επιτροπή αποφασίζει 
σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 106 του νόµου 4412/2018 την µαταίωση της διαδικασίας  και την 
επανάληψη αυτής µε τους ίδιους όρους. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη 
σύµβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 
κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική 
προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις 
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νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του, κατ’ εφαρµογή του σχετικού άρθρου της υπ’αρθµ   
23361/2-11-2018 διακήρυξης ∆ηµάρχου. 
 
  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό   18/2019. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Φώτιος Ιορδανίδης                              
Ιωαννης Τσοκτουρίδης 
Γεώργιος Θεοδοσιάδης 
Καιδης Αποστολος 
ΕυσταθιοςΚατσιδης                            
Γεωργιος Καραϊσκος 
Στεφανος Μπιγγας 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

           ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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