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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 59/2020   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
25.    ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗ Η ΜΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.   
285/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «  ΈΓΚΡΙΣΗ   
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ  ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ   
ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 
2019 & 2020  ».  

Σήμερα Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα από 
έγγραφη  πρόσκληση  αριθ.  πρωτ.  2502/21-2-2020  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 ήταν παρόντα τα έξι (6) από τα 
επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 
4. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτ. μέλος, 
5. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος,
6. Ιγνάτιος Κετσιτζίδης Αναπλ. μέλος.

1. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος,
2. Αντώνιος Ρυσάφης-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 παραβρέθηκε κανένας.
           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.

1



          Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την ακόλουθη σειρά: 12ο, 
13ο, 14ο, 15ο, 16ο, 17ο, 18ο, 19ο, 20ο, 21ο, 22ο, 23ο, 24ο, 5ο, 6ο, 2ο, 1ο, 3ο, 4ο, 7ο, 8ο, 9ο, 
10ο,11ο, και 25ο.

         Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης υπενθύμισε 
στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής πως σύμφωνα με την αριθμ. 285/2019 όμοια 
δική της είχε: 

α)  εγκριθεί  το   αριθ.  πρωτ.  22.318/18-11-2019   πρακτικό  Δημοπρασίας  του 
συνοπτικού  Διαγωνισμού,  για  την  ανάδειξη  προσωρινού  αναδόχου  εκτέλεσης  της 
προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019 & 
2020»,  

β) απορριφθεί όλες οι προσφορές που κατατέθηκαν στον εν λόγω διαγωνισμό και 
είχε κηρυχθεί η διαδικασία ως άγονη.

γ) αποφασισθεί η μη συνέχιση της διαδικασίας στο επόμενο στάδιο του ανοίγματος 
των οικονομικών προσφορών με την επανάληψη της διαδικασίας του διαγωνισμού με 
τροποποίηση των όρων του, κατόπιν σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

        Η Επιτροπή του Διαγωνισμού για  την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019 & 2020»,  όπως αυτή 
συγκροτήθηκε με την αριθμ. 204/2019 όμοια απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
όμως,  επειδή  εκ  παραδρομής  είχε  παραλείψει  τη  λέξη  μη στη  φράση  «με  μη 
τροποποίηση των όρων του», στη διαβίβαση της εισήγησής της προς την Οικονομική 
Επιτροπή  για  έγκριση  του  αριθμ.  πρωτ.  22318/18-11-2019  Πρακτικού  της, 
εισηγείται την ανάκληση της αριθμ. 285/2019 απόφασης στο σύνολό της και την εκ 
νέου λήψη απόφασης για έγκριση του ορθού προαναφερόμενου πρακτικού της, το 
οποίο έχει ως εξής:

Πρακτικό διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού
για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΙΑ 
ΤΑ ΕΤΗ 2019 & 2020».

         Στην Έδεσσα την 18/11/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. η επιτροπή 
διενέργειας  διαγωνισμού,  η  οποία  συγκροτήθηκε  με  την  υπ’  αριθμόν  204/2019 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για να διενεργήσει τον συνοπτικό διαγωνισμό για  
την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019 & 
2020» όπως ορίζεται  στην  20850/31-10-2019 διακήρυξη του Δημάρχου, συνολικής  
προϋπολογισθείσης αξίας  48.370,00 €  με τον ΦΠΑ και  με κριτήριο  ανάθεσης  της  
Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το  
σύνολο του προϋπολογισμού και αποτελούμενη από τους:
1) Διγγόλη Γρηγόριο, πρόεδρος της επιτροπής,
2) Ελένη Σύρκου, τακτικό μέλος,
3) Χρήστο Ούρδα, τακτικό μέλος.
ολοκλήρωσε  τον  έλεγχο  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  την  αξιολόγηση  των  
τεχνικών προσφορών που υποβλήθηκαν για το διαγωνισμό.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε στις 14-11-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.,  
σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού και προέβη στην παραλαβή των φακέλων  
προσφορών  που  κατέθεσαν  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς.  Συγκεκριμένα  
κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της υπηρεσία μία (1) προσφορά, με αρ. πρωτ. 21951/13-
11-19, ενώ ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού κατατέθηκαν δύο(2) προσφορές.
Οι διαγωνιζόμενοι, που υπέβαλαν προσφορά είναι οι εξής
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1. ΚΑΤΙΟΥ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Φ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
3. ELDON’S HELLAS LTD

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.

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 μονογράφησαν.

Η επιτροπή διαγωνισμού  προέβη στην εξέταση  των δικαιολογητικών συμμετοχής  των  
διαγωνιζομένων καθώς και στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.

Από την εξέταση των δικαιολογητικών συμμετοχής και  την αξιολόγηση των τεχνικών  
προσφορών προέκυψε ότι:

1. Για την προσφορά της εταιρείας ΚΑΤΙΟΥ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  που  υπέβαλε  ήταν  σύμφωνα  με  τη  διακήρυξη  του  
διαγωνισμού.  Κατά την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς  διαπιστώθηκε ότι  για τα  
προσφερόμενα  είδη  1.  ΛΑΔΙ  ΓΙΑ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ  SAE  15W/40,  3.  
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ ISO 68, 5, ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΓΡΑΣΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΛΙΘΙΟΥNLGI 00 , 6.  
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΓΡΑΣΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΛΙΘΙΟΥNLGI 03 και  7. ADBLUE ( ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΓΙΑ  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ) δεν πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της  
διακήρυξης και ως εκ τούτου η προσφορά την εταιρείας δεν γίνεται δεκτή.

2. Για την προσφορά της εταιρείας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Φ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Η προσφορά της εταιρείας στο σύνολό της δεν είναι σαφής ούτε μονοσήμαντη ανά είδος  
και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αξιολογηθεί και κρίνεται απαράδεκτη.

3. Για την προσφορά της εταιρείας ELDON’S HELLAS LTD
Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής της εταιρείας διαπιστώθηκε ότι στο  
ΤΕΥΔ  που  υποβλήθηκε  και  στο  Μέρος  ΙΙΙ  Λόγοι  αποκλεισμού,  Τμήμα  Γ  δεν  έχει  
απαντηθεί  η  ερώτηση  «Έχει  επιδείξει  ο  οικονομικός  φορέας  σοβαρή  ή  
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο  
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή  
προηγούμενης  σύμβασης  παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  πρόωρη  
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;».  
Επειδή το στοιχείο αυτό είναι ουσιώδης και αναφέρεται  στους λόγος αποκλεισμού της  
εταιρείας, όφειλε η εταιρεία να το είχε απαντήσει. Η απόκρυψη του στοιχείου αυτού έχει  
ως αποτέλεσμα να μην γίνει δεκτή η προσφορά της εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται
την απόρριψη όλων των προσφορών που κατατέθηκαν στον εν λόγω διαγωνισμό για τους  
λόγους που αναφέρθηκαν προηγουμένως και την κήρυξη της διαδικασίας ως άγονη,
τη μη συνέχιση της διαδικασίας στο επόμενο στάδιο του ανοίγματος των οικονομικών  
προσφορών και  την επανάληψη της διαδικασίας  του διαγωνισμού με μη τροποποίηση  
των όρων του, κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπή.
        Το παρόν Πρακτικό θα διαβιβαστεί προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  
Έδεσσας για την έγκρισή του.
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         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»  όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 ( ΦΕΚ  Α΄134) «Ρυθμίσεις του 
Υπουργείου  Εσωτερικών,  διατάξεις  για  την  ψηφιακή  διακυβέρνηση,  συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»,

β) τις αριθ. 204/2019 και 285/2019 απόφασή της, 
γ) την ορθή επανάληψη του αριθμ. πρωτ. 22.318/18-11-2019  πρακτικού  της 

Επιτροπής διαγωνισμού, 
δ)την  αριθ.  πρωτ.  20.850/31-10-2019  διακήρυξη  ανοικτού  ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  της  προμήθειας  με  τίτλο  «Προμήθεια 
Ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου 
Έδεσσας για τα έτη 2019-2020»,

Αποφασίζει ομόφωνα
        Α. Την ανάκληση της αριθμ. 285/2019 απόφασής της στο σύνολό της.
        Β. Την έγκριση της ορθής επανάληψης του αριθ. πρωτ. 22.318/18-11-2019 

πρακτικού  της Επιτροπής διαγωνισμού.
          Γ. Την απόρριψη όλων των προσφορών που κατατέθηκαν στον εν λόγω 
διαγωνισμό για τους λόγους που αναφέρθηκαν προηγουμένως και την κήρυξη της 
διαδικασίας ως άγονη.
           Δ. Τη μη συνέχιση της διαδικασίας στο επόμενο στάδιο του ανοίγματος των 
οικονομικών προσφορών και την επανάληψη της διαδικασίας του διαγωνισμού με μη 
τροποποίηση των όρων του.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
11:35 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 59/2020
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 28-2-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αναστασία  Ιατρίδου-  Βλαδίκα, 
Ιωάννης  Χατζόγλου,  Ιωάννης Τσεπκεντζής,  Ιγνάτιος 
Κετσιτζίδης (Αναπλ. μέλος). 

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ.& Π. κ. Ηλία Γκουγιάννο.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Μέλη Επιτροπής Τακτικά & Αναπληρωματικά.
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