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(ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21/2021   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ    ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   
ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΕ  ΤΙΤΛΟ    «  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  ΓΙΑ   
ΤΡΙΑ(3) ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ  ».  

Σήμερα Παρασκευή 29 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. 924/25-1-2021 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. 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: 
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     ● Ορισμός ημερομηνίας Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών του Ανοικτού 
ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αριθμό συστ. 104397 για την προμήθεια με τίτλο « 
Προμήθεια  τροφίμων,  γάλακτος  και  ειδών  παντοπωλείου  για  δύο  (2)  έτη  για  τις 
ανάγκες του Δήμου Έδεσσας και των Νομικών του Προσώπων.

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 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  εκθέτει στα 
μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  το  από  13-1-2021  πρακτικό  συνοπτικού 
Διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας 
με  τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΛΑΙΟΛΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  ΓΙΑ  ΤΡΙΑ  (3)  ΕΤΗ  ΓΙΑ  ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΕΔΕΣΣΑΣ», με  κριτήριο  κατακύρωσης  το  μεγαλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης πάνω στις τιμές του τιμολογίου της αριθ.  36Π/20 μελέτης από 
τριμελή επιτροπή που ορίστηκε με την αριθ. 303/2020 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ

       Σήμερα,  την  13-1-2021,  ημέρα Τετάρτη και  ώρα 09:30, στο  δημοτικό 
κατάστημα  του  Δήμου  Έδεσσας,  Επιτροπή  Διενέργειας  Διαγωνισμού  και 
Αξιολόγησης Προσφορών του Ανοιχτού Συνοπτικού Διαγωνισμού που αφορά στο Δήμο  
Έδεσσας για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΑ 
(3) ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ», που συγκροτήθηκε με την αρ.  
303/2020 απόφαση  του  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Έδεσσας,  συνεδρίασε,  
σύμφωνα  με  την  αρ.  13715/13-10-2020  διακήρυξη  που  αφορά  στην  ως  άνω  
προμήθεια,  προς το σκοπό της  αποσφράγισης και αξιολόγησης του φακέλου του 
προσωρινού  αναδόχου  GANDOIL Ε.Π.Ε.,  Μονοπρόσωπη  Ε.Π.Ε  Ξηροπήγαδο,  ΒΙ.ΠΕ.  
Μάνδρας, με την εξής σύνθεση : 

1. ΒΙΛΗΓΕΝΝΗΣ  ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ,  ως  Πρόεδρος,  μόνιμος  υπάλληλος  του  Δήμου  
Έδεσσας

2. ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ως μέλος μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Έδεσσας
3. ΚΑΡΤΣΑΜΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ως μέλος, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Έδεσσας

Ο  δε  Πρόεδρος  αυτής  την  10:00  π.μ.,  κήρυξε  την  έναρξη  των  εργασιών  αυτής  
παραλαμβάνοντας τον πρωτοκολλημένο με αρ. 472/13-1-2021 σφραγιστό φάκελο που  
υπέβαλε  ο  προσωρινός  ανάδοχος,  GANDOIL  Μ.  Ε.Π.Ε.  τον  οποίον  οποίο  φάκελο  
σφράγισε  με  τη  σφραγίδα  του  Δήμου  και  στη  συνέχεια  υπόγραψε.  Στη  συνέχεια  ο  
πρόεδρος προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου. Η Επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση,  
των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν, ως προς τον αριθμό τους, την πληρότητα και  
την ισχύ τους, τα οποία και κατέγραψε ως εξής :
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ

σε σχέση με τα αναφερόμενα της διακήρυξης (αναφορά σε παράγραφο και  εδάφιο –  
ενδεικτική καταγραφή)

ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΕ ΙΣΧΥ παρ. 2.2.9.2. περ. Β1α, εδ 2ο και 3ο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ  ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ  Ν.  4611/19  παρ.  2.2.9.2.  περ.  
Β1β, εδ 1ο

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ. 2.2.9.2. περ. Β1β, εδ 2ο και 3ο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ της παρ. 2.2.9.2. περ. β1β, εδ. 4ο 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ της παρ. 2.2.9.2., περ. Β1β, εδ 4ο 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO 9001/15, 14001/15, 18001/07 παρ. 2.2.9.2. περ. Β1γ, 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ παρ. 2.2.9.2.  
περ. Β1γ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ε.Ο. ΑΝ. παρ. 2.2.9.2. περ. Β1γ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ2.2.9.2. περ. Β1γ

ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ, παρ.  2.2.9.2.  περ.  
Β1γ καθώς και περ. Β2

Υ.ΔΗΛΩΣΗ Ν. 1599/86 της παρ. 2.2.9.2., περ. Β1δ

Υ.ΔΗΛΩΣΗ Ν. 1599/86 της παρ. 2.2.9.2., περ. Β1δ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΓΕΜΗ παρ. 2.2.9.2., περ. Β3

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΕ ΙΣΧΥ παρ. 2.2.9.2., περ. Β3

ΒΕΒΑΙΩΣΗ Δ.Ο.Υ. παρ. 2.2.9.2., περ. Β2

ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ και ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ παρ. 2.2.9.2., περ. Β1β, εδ 1ο 
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Κατόπιν των ανωτέρω, η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη και :

1.  την  υπ’  αριθ.  13715/13-10-2020  Διακήρυξη  του  Δημάρχου  Έδεσσας  για  την  
προμήθεια ελαιολιπαντικών για τρία έτη για το Δήμο της Έδεσσας.

2. Το αρ. 364/2020 απόφαση της Οικονομιοκής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας με την  
οποία εγκρίνεται  το πρακτικό της αρμόδιας  επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη  
αναδόχου για την προμήθεια ελαιολιπαντικών για το Δήμο Έδεσσας.

3. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της παραπάνω απόφασης της  
Οικονομικής Επιτροπής.

4.  Την  αρ  85/5-1-2021  πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  του  προσωρινού  
αναδόχου.

5. Τα από 13-1-2021 και με αρ. πρωτ. 472 κατατεθέντα δικαιολογητικά.

6. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,  
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ

Αποδέχεται τα υποβληθέντα ως άνω δικαιολογητικά ως εμπροθέσμως κατατεθέντα,  
πλήρη  και  ακριβή  και  διαβιβάζει  τον  φάκελο  του  προσωρινού  αναδόχου  
γνωμοδοτώντας υπέρ της την λήψης απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού στο  
όνομα του προσωρινού αναδόχου
          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  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»,  όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παρ. 1στί  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 Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του 
Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη 
λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», 

β) τις αριθ. 303/2020  και 364/2020 αποφάσεις της , 
γ) το από 13-1-2021 πρακτικό  της Επιτροπής διαγωνισμού, 
δ)την αριθ. πρωτ. 13.715/13-10-2020 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για 

την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ»,

Αποφασίζει ομόφωνα
             Α. Εγκρίνει το από 13-1-2021 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  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΛΑΙΟΛΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  ΓΙΑ  ΤΡΙΑ  (3)  ΕΤΗ  ΓΙΑ  ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΕΔΕΣΣΑΣ», προϋπολογισμού  πενήντα  πέντε  χιλιάδων 
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πεντακοσίων  ενενήντα  ευρώ  και  δέκα  εννιά  λεπτών  (55.590,19€) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,  κατά την οποία σύμφωνα με το σχετικό πρακτικό 
της  Επιτροπής  Διαγωνισμού,  ανάδοχος  (οριστικός)  της  εκτέλεσης  της  προμήθειας 
αναδεικνύεται  η GANDOIL  Μονοπρόσωπη  Ε.Π.Ε.,  με  έδρα  τη  ΒΙ.ΠΕ.  Μάνδρας 
Αττικής (Ξηροπήγαδο) και ΑΦΜ -800497675-, της οποίας η προσφορά ανέρχεται στο 
ποσό των 34.317,37 ευρώ πάνω στις τιμές του τιμολογίου της αριθμ. 36Π/20 μελέτης 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Έδεσσας.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:35 μ.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 21/2021
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές 2-2-2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης Σαμλίδης,  Ιωάννης Χατζόγλου, Αναστασία 
Ιατρίδου-Βλαδίκα, Ιωάννης Μουράτογλου,  Αντώνιος 
Ρυσάφης, Ιωάννης Τσεπκεντζής.

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Γραφείο Προμηθειών. 

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