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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2.    ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ   
ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΤΗΣ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
(ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2018 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 2020».

Σήμερα Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα 09:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα από 
έγγραφη πρόσκληση αριθ.  πρωτ.  23413/19-12-2018 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. Χρήστος Δασκάλου  - Αντιπρόεδρος,
3. Μιχάλης Σαμλίδης – Τακτ. μέλος,
4. Αναστάσιος Δίου Αναπλ. μέλος.

1. Χρήστος Βερικούκης – Τακτ. μέλος,
2. Γεώργιος Κούκος – Τακτ.μέλος,
3. Χρήστος Πέτκος Τακτ.  μέλος, 
4. Ιωάννης Μουράτογλου- Τακτ. μέλος.

          Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
             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 εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη 
της  Οικονομικής  Επιτροπής  το  από  19-12-2018  πρακτικό  Δημοπρασίας  για  την 
ανάδειξη  προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης  της προμήθειας  με τίτλο «  Προμήθεια 
ελαιολιπαντικών (οχημάτων-μηχανημάτων)  για  τις  ανάγκες του Δήμου από 
τον Νοέμβριο 2018 έως και το 2020  (Αριθμ. Διακήρυξης  21960/3-12-2018)», 
που έγινε από τριμελή επιτροπή που ορίστηκε με την αριθ. 260/2018 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, και το οποίο  έχει ως εξής:
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       Στην  Έδεσσα σήμερα την  19-12-2018,  ημέρα  Τετάρτη και  ώρα 11:00 πμ 
συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Έδεσσας η  επιτροπή 
διενέργειας  διαγωνισμού  του  άρθρου  221  παρ.1  του  Ν.4412/2016,  η  οποία  
συγκροτήθηκε με  την υπ’  αριθμόν  260/2018 απόφαση  της  Οικονομικής Επιτροπής  
προκειμένου  να  προβεί  στην  αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  των  προσφορών  που  
κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια  
ελαιολιπαντικών (οχημάτων-μηχανημάτων)  για  τις  ανάγκες του Δήμου από 
τον Νοέμβριο 2018 έως και το 2020 (Αριθμ. Διακήρυξης 21960/3-12-2018)

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Σάββας Νεσλεχανίδης – ΠΕ Αγρ. Τοπογράφων Μηχανικών (Πρόεδρος)
2) Χρήστος Ούρδας –ΠΕ Διοικητικού (Αντιπρόεδρος)
3) Θωμάς Κίτκας – ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 

1. Η Επιτροπή άρχισε την ώρα 11:00πμ  την παραλαβή των φακέλων προσφορών που  
κατέθεταν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και αυτών που είχαν αποσταλεί στην υπηρεσία.

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.

Η Επιτροπή αποφάσισε η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής,  
των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών να γίνουν σε μία δημόσια  
συνεδρίαση.

2.  Στη  συνέχεια, η  Επιτροπή  εξέτασε  τα  εξωτερικά  στοιχεία  των  προσφορών 
(σφραγισμένος  φάκελος  κ.λ.π).  Όλες  οι  προσφορές  υποβλήθηκαν  σε  σφραγισμένο  
φάκελο,  φέροντας  τις  ενδείξεις  που απαιτούσε  η διακήρυξη στα άρθρο  2.4.3,2.4.4 
και 2.4.5 Συγκεκριμένα, προσφορές υπέβαλαν οι εξής:

Α/Α Ονοματεπώνυμο 
1 ELDON’S HELLAS ΕΠΕ
2 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ

3. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο προσφοράς, το φάκελο των  
δικαιολογητικών  συμμετοχής,  καθώς  και  το  φάκελο  της  τεχνικής  προσφοράς,  
μονογράφησαν  δε  και  σφραγίστηκαν  από  την  Επιτροπή  όλα τα  δικαιολογητικά που  
υποβλήθηκαν και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο.

Οι διαγωνιζόμενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής:
Α/Α Ονοματεπώνυμο Δικαιολογητικά 

1 ELDON’S HELLAS ΕΠΕ

ΤΕΥΔ, 2 Υπεύθυνες Δηλώσεις και πιστοποιητικά 
ποιότητας ISO,Εγκριση κυκλοφορίας Δ/νσης 
Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του 
Κράτους και επίσημο έγγραφο των τυπικών 
φυσικοχημικών χαρακτηριστικών 
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2 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
του ΦΩΤΙΟΥ

ΤΕΥΔ, 2 Υπεύθυνες Δηλώσεις και πιστοποιητικά 
ποιότητας ISO,Εγκριση κυκλοφορίας Δ/νσης 
Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του 
Κράτους και επίσημο έγγραφο των τυπικών 
φυσικοχημικών χαρακτηριστικών 

4. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών Συγκεκριμένα:
α.  Η  προσφορά  της  ELDON’S HELLAS ΕΠΕ είναι  σύμφωνη  με  τους  όρους  της  
διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή.
β. Η προσφορά του  ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του ΦΩΤΙΟΥ δεν είναι  σύμφωνη με 
τον όρο  2.4.7  της διακήρυξης, διότι η ημερομηνία των πιστοποιητικών ποιότητας  ISO 
είχε παρέλθει κατά την ημέρα του διαγωνισμού και κατά συνέπεια απορρίπτεται. 

5. Ακολούθησε η αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς που  έγινε δεκτή κατά τα  
παραπάνω. Η προσφερόμενη τιμή με Φ.Π.Α διαμορφώνεται ως εξής:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Οικονομική προσφορά σε ευρώ

1 ELDON’S HELLAS ΕΠΕ 46.867,04€

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 21960/3-12-2018 Διακήρυξη του Δημάρχου 
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
4. την υπ’ αριθ. 486/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
5.  τη  βεβαίωση  του  Προϊσταμένου  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας  για  την  ύπαρξη  
διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ  
80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με  
α/α 470/2018
προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:

Την ανάδειξη της  ELDON’S HELLAS ΕΠΕ ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας 
ελαιολιπαντικών (οχημάτων-μηχανημάτων)  για  τις  ανάγκες του Δήμου από 
τον Νοέμβριο 2018 έως και το 2020 γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη 
με  τους  όρους  της  διακήρυξης  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  προσέφερε  τη  
χαμηλότερη τιμή. 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε  
και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.
         Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
να αποφασίσουν σχετικά.

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 Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
β)την αριθ. 260/2018 απόφασή της , 
γ) το από 19-12-2018 πρακτικό  της Επιτροπής διαγωνισμού, 
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δ)την αριθ.  21960/3-12-2018 διακήρυξη της Δημοπρασίας  για την  προμήθεια με 
τίτλο « Προμήθεια ελαιολιπαντικών (οχημάτων-μηχανημάτων) για τις ανάγκες 
του Δήμου από τον Νοέμβριο 2018 έως και το 2020».

Αποφασίζει ομόφωνα
         Να επιστρέψει το Πρακτικό  «Αποσφράγιση και  Αξιολόγηση των προσφορών 
που  κατατέθηκαν  στο  πλαίσιο  διενέργειας  του  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την 
προμήθεια με τίτλο « Προμήθεια ελαιολιπαντικών (οχημάτων-μηχανημάτων) για 
τις  ανάγκες  του  Δήμου  από  τον  Νοέμβριο  2018  έως  και  το  2020»  στην 
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, προκειμένου αυτή να ζητήσει εγγράφως από τον 
οικονομικό φορέα κ. Ιωαννίδη Αλέξανδρο του Φωτίου, να προσκομίσει πιστοποιητικά 
ISO  σε ισχύ και να τα συμπεριλάβει στο Πρακτικό της ώστε να συζητηθεί το θέμα σε 
επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:00 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 305/2018.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 27-12-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης Σαμλίδης, Χρήστος Δασκάλου, Αναστάσιος 
Δίου (Αναπλ. μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Επιτροπή Διαγωνισμού (κ. Σάββα Νεσλεχανίδη–Πρόεδρο).
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