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ΣΤΙΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 292/2017    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 1, 2 ΚΑΙ 3 ΤΗΣ Ε. Δ. ΓΙΑ   ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ  , ΔΙΕΘΝΗ,   
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ,  ΜΕ  ΑΡ.  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ    46365,  ΓΙΑ  ΤΗΝ   
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΕ  ΤΙΤΛΟ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ».

Σήμερα Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
13:00 μ.μ. συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας 
ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθμός 25926/7-11-2017 του Προέδρου της, που 
είχε  επιδοθεί  σ’  όλα τα μέλη αυτής τακτικά και  αναπληρωματικά,  όπως ορίζουν οι 
διατάξεις του άρθρου 75, παρ. 6 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και είχε 
δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας.

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 Πέτκος Τακτ. μέλος,
3. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος,
4. Αναστάσιος Δίου Αναπλ. μέλος.

1. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτ. 
μέλος,

2. Χρήστος Βερυκούκης Τακτ. μέλος,
3. Χρήστος Δασκάλου Αντιπρόεδρος,
4. Γεώργιος Κούκος Τακτ. μέλος.

         Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
          Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει 
την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει  να κριθεί  το 
θέμα της ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον, προκειμένου να  διασφαλιστεί η έγκαιρη 
προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις σχολικές μονάδες του Δήμου.      
       Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις 
του ανωτέρω άρθρου, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον, για το λόγο που στην εισήγησή του ο Πρόεδρος 
εξέθεσε,  και  το  οποίο  πρέπει  να  συζητηθεί  σήμερα,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του 
άρθρου 75, παρ. 6 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
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και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  και να ληφθεί σχετική 
απόφαση.
         Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης υπενθυμίζει 
στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής πως με την αριθ. 170/2017 όμοια δική της είχε 
αποφασιστεί ομόφωνα ότι για τις ομάδες ειδών που δεν υποβλήθηκε προσφορά δυνάμει 
της αριθ. 8685/5-5-2017 Διακήρυξης του Δημάρχου, θα πρέπει να γίνει επανάληψη 
του διαγωνισμού, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών 
προδιαγραφών.   
         Αναφορικά με τα ανωτέρω ο Πρόεδρος εκθέτει στα μέλη το αριθ. πρωτ. 24262/23-
10-2017 πρακτικό -1ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΙΕΘΝΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 46365 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ», της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο αναφέρει τα 
ακόλουθα:

    1  ο   ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ  -  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ,  ΔΙΕΘΝΗ,  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΜΕ ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 46365 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ».  

 Στην Έδεσσα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα ημέρα  Δευτέρα  23-10-2017 και  

ώρα 11.00 π.μ., η Επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας και Αξιολόγησης των  

Προσφορών (Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.)) της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Υγρών 
Καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας και των Νομικών του 
Προσώπων», που συγκροτήθηκε με την αριθ. 75/2017 απόφαση της Οικονομικής  

Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας και αποτελούμενη από τους:

1. Μαρία Μήτσου , ΔΕ Διοικητικού -Λογιστικού (Αναπληρωματικό Μέλος -Πρόεδρος),
2. Λεμονιά Γκουβά, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (τακτικό Μέλος),
3. Βασίλειο Μπαντή, ΔΕ Διοικητικού (τακτικό Μέλος)

ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και την αξιολόγηση των  

τεχνικών προσφορών (στάδια α) και β) του άρθρου 3.1.2 της επαναληπτικής  διακήρυξης)  

των υποβληθέντων στοιχείων του συμμετέχοντα στον επαναληπτικό διαγωνισμό της αριθ.  

20787/18-09-2017 και αριθμό συστήματος 46365 Διακήρυξης, όπως περιγράφεται στο  

θέμα.

   Ο επαναληπτικός διαγωνισμός διενεργήθηκε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του  

ΕΣΗΔΗΣ, με ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών την 12/10/2017 ώρα 7.00  

π.μ. και καταληκτική ημερομηνία την 19/10/2017 ώρα 17.00μ.μ. Η ηλεκτρονική  

αποσφράγιση των προσφορών έγινε σήμερα 23/10/2017 και ώρα 11.00 π.μ. 

    Διαπιστώθηκε ότι κατατέθηκε μία (1) προσφορά εμπρόθεσμα, όπως προκύπτει από το  

σύστημα χρονοσήμανσης της πλατφόρμας, καθώς εμπρόθεσμα κατατέθηκε και ένας  

φάκελος στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας με τα παραστατικά που απαιτείται να  

υποβληθούν εντύπως.
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          Η προσφορά που κατατέθηκε ήταν από τον οικονομικό φορέα : «Τσώτση Χριστίνα 
του Κωνσταντίνου», με αριθμό προσφοράς 78804 και τα παραστατικά που απαιτούνταν  
από τη επαναληπτική Διακήρυξη, κατατέθηκαν εντύπως, με αριθ. πρωτ. 24083/20-10-
2017.

     Η Επιτροπή Διαγωνισμού και τα μέλη της που είναι πιστοποιημένοι χρήστες του  

συστήματος, αφού αποσφράγισε τον ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά  

Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» και τον φάκελο με τα παραστατικά που υποβλήθηκε  

εντύπως, έλεγξε το εμπρόθεσμο της προσφοράς, κατέγραψε τα υποβληθέντα στοιχεία και  

επικοινώνησε με τον αρμόδιο φορέα που έχει εκδώσει την εγγυητική επιστολή προκειμένου  

να διαπιστώσει την εγκυρότητά της.

    Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού εξέτασε αναλυτικά τα δικαιολογητικά και την  

τεχνική προσφορά του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα σε σχέση με τις απαιτήσεις της  

αρ. 20787/18-09-2017 επαναληπτικής Διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο:  

«Προμήθεια Υγρών Καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας και των  
Νομικών του Προσώπων».

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα εξής:
     Ο διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας «Τσώτση Χριστίνα  του Κων/νου»,  

κατέθεσε τα εξής δικαιολογητικά συμμετοχής:

Α/
Α

ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ

1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ 

ΣΤΗΝ 2.4.2 ΠΑΡ. ΤΗΣ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
2 ΕΕΕΠ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ 

ΣΤΗΝ 2.4.3. ΠΑΡ. ΤΗΣ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
3 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΑΡΙΘ. GRZ104850-

11-10-2017-ALPHA BANK 

κατάστημα Έδεσσας )

ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ  

2.1.5 ΚΑΙ 2.2.2. ΠΑΡ. ΤΗΣ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

       

            Ο οικονομικός φορέας «Τσώτση Χρστίνα του Κων/νου», κατέθεσε προσφορά 

σύμφωνα το Ευρωπαϊκό  Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) και τα όσα ορίζονται  

στην αριθ. 20787/18-09-2017 και αριθμό συστήματος 46365 επαναληπτικής  

Διακήρυξης, για τις ακόλουθες ομάδες ειδών τις προκήρυξης και με συνολικό ποσό  

εγγύησης ως εξής:

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
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Α,Β, Γ,Δ,Ε. 4.894,67  €

           Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού ομόφωνα 

           ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
      Προς την Οικονομική Επιτροπή :

              Την αποδοχή της προσφοράς του  οικονομικού φορέα  « Τσώτση Χρστίνα του 
Κων/νου»,  για τις ομάδες ειδών Α, Β, Γ, Δ. Ε της επαναληπτικής Διακήρυξης και την  

συνέχιση της διαδικασίας με το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς.

          Το παρόν Πρακτικό θα επικυρωθεί με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου  

(Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας), η οποία θα κοινοποιηθεί στο προσφέροντα μέσω  

του ΕΣΗΔΗΣ.

      Για διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής,  

ισχύουν οι όροι, προϋποθέσεις και προθεσμίες του άρθρου 3.4 της επαναληπτικής  

Αναλυτικής Διακήρυξης του Διαγωνισμού.

          Αναφορικά με τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής πως η Επιτροπή Διαγωνισμού μετά την αποδοχή της προσφοράς κάλεσε το 
μοναδικό οικονομικό φορέα(κα Τσώτση Χριστίνα του Κωνσταντίνου), να καταθέσει την 
οικονομική προσφορά του και στη συνέχεια προχώρησε στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση αυτής και μετά τον σχετικό έλεγχο, συνέταξε το αριθ. πρωτ. 24681/26-
10-2017 πρακτικό -2 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΙΕΘΝΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
46365 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ», το οποίο 
αναφέρει τα εξής:

 2  ο   ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ, 

ΔΙΕΘΝΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ   46365 ΓΙΑ ΤΗΝ   
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ».

   Στην Έδεσσα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα ημέρα Πέμπτη 26-10-2017 και  
ώρα 11.00 π.μ.,  συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Διενέργειας  της Δημοπρασίας  και  
Αξιολόγησης  των  Προσφορών  (Επιτροπή  Διαγωνισμού  Ε.Δ.)  της  προμήθειας  με  τίτλο  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ  ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ», που συγκροτήθηκε με την αριθ. 75/2017 απόφαση της  
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας και αποτελούμενη από τους:

1. Ευαγγελία Δημητριάδου, ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού (Πρόεδρος),
2. Λεμονιά Γκουβά, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Μέλος),
3. Βασίλειο Μπαντή, ΔΕ Διοικητικού (Μέλος).

      Αντικείμενο της συνεδρίασης είναι η αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Οικονομική  
Προσφορά»,  καθώς  και  η  επιλογή  αναδόχου  του  συμμετέχοντα  στον  διαγωνισμό  της  
Διακήρυξης  20787/18-09-2017, όπως περιγράφεται στο θέμα.
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   Κατά τη συνεδρίαση αποσφράγισης στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής δεν παρευρέθηκε  
εκπρόσωπος της εταιρείας.
      Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
Διαπιστώθηκε ότι κατατέθηκε 1 προσφορά εμπρόθεσμα, όπως προκύπτει από το σύστημα  
χρονοσήμανσης  της  πλατφόρμας,  καθώς  εμπρόθεσμα  κατατέθηκε  και  1  φάκελος  στο  
πρωτόκολλο της Υπηρεσίας με τα παραστατικά που απαιτείται να υποβληθούν εντύπως.
Η προσφορά που κατατέθηκε ήταν από:

1. Την Τσώτση Χριστίνα  του Κωνσταντίνου.

    Με  το  αρ.  πρωτ.  24262/23-10-2017  Πρακτικό  1-  ανοικτού   ηλεκτρονικού  
διαγωνισμού: Αποσφράγιση - αξιολόγηση δικαιολογητικών/τεχνικών προσφορών  για την  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ  ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»  η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στην αποδοχή της  
προσφοράς  του οικονομικού φορέα «Τσώτση Χριστίνα του Κωνσταντίνου»,   για τις  
ομάδες  ειδών Α,  Β,  Γ,  Δ,  Ε, της  Διακήρυξης και  την συνέχιση της  διαδικασίας  με  το  
άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς.
      Μετά την σύνταξη του αριθ. πρωτ. 24262/23-10-2017 Πρακτικού 1-, η Επιτροπή  
Διαγωνισμού  ενημέρωσε εγγράφως τον προμηθευτή του οποίου η προσφορά προκρίθηκε,  
μέσω  του  ΕΣΗΔΗΣ,  για  την  ημερομηνία  και  ώρα  αποσφράγισης  της  οικονομικής  
προσφοράς,  η  οποία  ορίστηκε  στις  26/10/2017  και  ώρα  11:00  π.μ.,   όπου  και  
πραγματοποιήθηκε η  συνεδρίαση της επιτροπής.
   Εν  συνεχεία  συνδέθηκε  στην  πλατφόρμα  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  
Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  και  προέβη  στην  αποσφράγιση  της  οικονομικής  
προσφοράς της Τσώτση Χριστίνας του Κωνσταντίνου.

Στην  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  της  μοναδικής  οικονομικής  προσφοράς  με  αριθμό  
συστήματος 78804, όπως και στη με αριθμό πρωτ. 24083/20-10-2017 έντυπη κατάθεση  
οικονομικής προσφοράς της ως άνω διαγωνιζόμενης, διαπιστώθηκαν τα εξής

Για τις Ομάδες ειδών Α, Β, Γ, Δ, Ε της αριθ. πρωτ. 20787/18-09-2017 Διακήρυξης του  
Δημάρχου Έδεσσας, το ποσό της οικονομικής προσφοράς της κας Τσώτση Χριστίνας του  
Κωνσταντίνου, ανέρχεται σε αρνητική έκπτωση 3%, επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και  
πιστοποιούμενης  μέσης  τιμής  του  Παρατηρητηρίου  Τιμών  Υγρών  Καυσίμων  του  
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

 Επειδή το ανωτέρω ποσό έκπτωσης είναι σύμφωνο με τα όσα ορίζονται στην παρ. 2.4.4  
της αριθ. πρωτ. 20787/18-09-2017 Διακήρυξης του Δημάρχου η Επιτροπή Διαγωνισμού  
ολοκλήρωσε  τη  βαθμολόγησή  της  και  εισηγείται  προς  τα  μέλη  της  Οικονομικής  
Επιτροπής :

1.   Την έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών.
2. Την αποδοχή της μοναδικής οικονομικής προσφοράς της  Τσώτση Χριστίνα του 

Κωνσταντίνου», με ΑΦΜ- 075850560-, με έδρα την οδό Εγνατίας  17 της πόλης της  
Έδεσσας, ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»,  
με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης αρνητικό τρία τοις εκατό (3%),  
για όλες τις ομάδες ειδών (Α,Β,Γ,Δ,Ε) της διακήρυξης, επί της εκάστοτε διαμορφούμενης  
και  πιστοποιούμενης  μέσης  τιμής  του  Παρατηρητηρίου  Τιμών  Υγρών  Καυσίμων  του  
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

   Το  παρόν  Πρακτικό  θα  επικυρωθεί  με  απόφαση  του  αποφαινόμενου  οργάνου  
(Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας), και θα κοινοποιηθεί στον προσφέροντα μέσω του  
ΕΣΗΔΗΣ.
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       Αφού η Επιτροπή Διαγωνισμού αποδέχτηκε τη μοναδική οικονομική προσφορά 
της κας Τσώτση Χριστίνας του Κωνσταντίνου, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
ενημερώνει τα μέλη πως με το αριθ. πρωτ. 24855/30-10-2017 η Ε. Δ. κάλεσε τη 
προαναφερόμενη να υποβάλλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του Διαγωνισμού προς 
έλεγχο.
      Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης και των 
σχετικό έλεγχο αυτών, η Ε. Δ. συντάσσει το αριθ. πρωτ. 25910/7-11-2017 πρακτικό -3 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ –ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ, 
ΔΙΕΘΝΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 46365 ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ», το οποίο αναφέρει τα 
εξής:

3  ο   ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ -   ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   ΤΟΥ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΙΕΘΝΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
46365     ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ   
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ».

    
 Σήμερα  Τρίτη  7  Νοεμβρίου  2017   κι  ώρα  11:00π.μ.  συνήλθε  σε  συνεδρίαση  η  

Επιτροπή  Διενέργειας  της  Δημοπρασίας  και  Αξιολόγησης  των  Προσφορών  (Επιτροπή  
Διαγωνισμού  Ε.Δ.)  της  προμήθειας  με  τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΓΙΑ  ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ  ΤΩΝ  ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ»,  που 
συγκροτήθηκε με την αριθ.  75/2017 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου  
Έδεσσας και αποτελούμενη από τους:

1. Ευαγγελία Δημητριάδου, ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού (Πρόεδρος),
2. Λεμονιά Γκουβά, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Μέλος),
3. Βασίλειο Μπαντή, ΔΕ Διοικητικού (Μέλος).

    Αντικείμενο της συνάντησης είναι η αποσφράγιση και ο έλεγχος των Δικαιολογητικών  
Κατακύρωσης  του  συμμετέχοντα  στον  διαγωνισμό  της  Διακήρυξης  20787/18-9-2017,  
όπως περιγράφεται στο θέμα.

Κατά τη συνεδρίαση αποσφράγισης και ελέγχου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης στην  
έδρα της Αναθέτουσας Αρχής δεν παρευρέθηκε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Με  το  αρ.  πρωτ.  24681/26-10-2017 Πρακτικό  2  –  του  ανοικτού,  διεθνή,  
ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αριθμό συστήματος  46365 για την προμήθεια με τίτλο  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»,  η Ε.Δ. έκρινε παραδεκτή την οικονομική προσφορά 
της Τσώτση Χριστίνας του Κωνσταντίνου.

Κατόπιν  της  έγγραφης  ειδοποίησης  της  προσωρινού  αναδόχου  από  την  Επιτροπή  

Διαγωνισμού  (έγγραφο  αριθ.  πρωτ.  24855/30-10-2017),  για  την  προσκόμιση  των 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, διαπιστώθηκε ότι κατατέθηκε εμπρόθεσμα 1 φάκελος στο  

πρωτόκολλο της Υπηρεσίας (αριθ. πρωτ. 25702/6-11-2017).
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   Ο  φάκελος  που  κατατέθηκε  εμπρόθεσμα  ήταν  από  την  κα  Τσώτση  Χριστίνα  του  

Κωνσταντίνου, με έδρα την οδό Εγνατίας 17 της πόλης της Έδεσσας και περιελάμβανε τα  

εξής δικαιολογητικά:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ & 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

1.
Πιστοποιητικό  του  οικείου  Επιμελητηρίου,  με  το  οποίο  να 

πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό και το 

ειδικό επάγγελμα του.

   Τσώτση Χριστίνα του Κωνσταντίνου

Α)    Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού:

           5670/3-11-2017

Β) Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού:

           5671/3-11-2017

Β)  Το  αριθ.  πρωτ.  465993.662002/5-10-

2017 Γενικό Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ

2.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου, όπου θα πρέπει να προκύπτει ότι δεν 

έχουν  καταδικασθεί  για  αδίκημα  σχετικό  με  την  άσκηση  της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

  Τσώτση Χριστίνα του Κωνσταντίνου

    Αρ.  πρωτ.  9940/1-11-2017  της 

Εισαγγελίας Πρωτοδικών Έδεσσας.

3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

     Τσώτση Χριστίνα του Κωνσταντίνου

 Το από 16-5-2002 Δελτίο Αστυνομικής 

Ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας 

Έδεσσας.

4.

Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  από  το 

οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  τελούν  υπό  πτώχευση,  εκκαθάριση, 

αναγκαστική διαχείριση,  πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη 

κατάσταση και  επίσης  ότι  δεν τελούν υπό διαδικασία  κήρυξης σε 

πτώχευση  ή  έκδοσης  απόφασης  αναγκαστικής  εκκαθάρισης  ή 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη 

ανάλογη διαδικασία.

Τσώτση Χριστίνα του Κωνσταντίνου 

Αρ. πρωτ. 3284/4-10-2017 του 

Πρωτοδικείου  Έδεσσας.
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ & 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

5.

Πιστοποιητικά  όλων  των  οργανισμών  κοινωνικής  ασφάλισης 

(ασφαλιστικές  ενημερότητες)  τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες 

όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα 

οποία να προκύπτουν ότι  είναι ενήμεροι ως προς τις  υποχρεώσεις 

τους  που  αφορούν  την  καταβολή  των  εισφορών  κοινωνικής 

ασφάλισης  σε  αυτούς  τους  οργανισμούς  κατά  την  ημερομηνία 

διενέργειας  του  διαγωνισμού.  Από  τα  περιεχόμενα  των 

πιστοποιητικών χρειάζεται  να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος 

τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι 

σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών.

     Τσώτση Χριστίνα του Κωνσταντίνου 

Α) Βεβαίωση με ημερομηνία 6/11/2017 

του ΕΦΚΑ (Τμήμα 1939)  Έδεσσας

Β) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας 

με αριθ. πρωτ. 392189/7-9-2017 του 

ΕΦΚΑ.

6.

Πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από  αρμόδια  κατά  περίπτωση  αρχή, 

από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  είναι  ενήμεροι  ως  προς  τις 

φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα), το οποίο 

χρειάζεται  να  είναι  σε  ισχύ τουλάχιστον  ως  και  την  καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Τσώτση Χριστίνα του Κωνσταντίνου 

Αριθ. πρωτ. 64015844/6-11-2017 της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

    Μετά τον έλεγχο των υποβληθέντων Δικαιολογητικών Κατακύρωσης διαπιστώθηκε ότι  

είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2 της αριθ. πρωτ. 20787/18-9-2017 Διακήρυξης.

     Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται προς τα Μέλη της  

Οικονομικής Επιτροπής, τα ακόλουθα:

Α) Την έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης & Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.

Β)  Την κατακύρωση της σύμβασης της προμήθειας του θέματος στην κα  Τσώτση Χριστίνα  

του  Κωνσταντίνου,  με  έδρα  την  οδό  Εγνατίας  17,  της  πόλης  της  Έδεσσας  και  ΑΦΜ  

-075850560- με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης αρνητικό τρία  

τοις  εκατό  (-3%),  για  όλες  τις  ομάδες  ειδών  της  διακήρυξης,  στη  μέση  τιμή  λιανικής  

πώλησης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης  και  

Ανταγωνιστικότητας.

   Το  παρόν  Πρακτικό  θα  επικυρωθεί  με  απόφαση  του  αποφαινόμενου  οργάνου  
(Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας).

        Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
εγκρίνουν τα ανωτέρω πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού και να κατακυρώσουν το 
αποτέλεσμα του Διαγωνισμού.
           Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της,  το αριθ. πρωτ. 24262/23-10-2017 πρακτικό 
-1, το αριθ. πρωτ. 24681/26-10-2017 πρακτικό -2, το αριθ. πρωτ. 25910/7-11-2017 
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πρακτικό -3 της Επιτροπής Διαγωνισμού, τις αριθ. 75/2017 και 170/2017 αποφάσεις 
της,  την  αριθ.  πρωτ.  20787/18-9-2017  Διακήρυξη  του  Δημάρχου  καθώς  και  τις 
διατάξεις  του  άρθρου  72  του  Ν.  3852/2010(ΦΕΚ  Α'  87) «Νέα  Αρχιτεκτονική  της 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

Αποφασίζει ομόφωνα
Α.   Εγκρίνει  το  αριθ.  πρωτ.  24262/23-10-2017  πρακτικό  -1,  το  αριθ.  πρωτ. 

24681/26-10-2017 πρακτικό -2 και το αριθ. πρωτ. 25910/7-11-2017 πρακτικό -3 της 
Επιτροπής  Διαγωνισμού, του  Ανοικτού  Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού  με  αριθ.  Συστ. 
46535 για την προμήθεια  με τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ».
        Β.  Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του παραπάνω διαγωνισμού, που έγινε μετά τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού του 
Δήμου,  κατά  την  οποία  σύμφωνα με  το  σχετικό  πρακτικό,  αναδεικνύεται  ανάδοχος 
(οριστικός) της προμήθειας με τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΕΔΕΣΣΑΣ  ΚΑΙ  ΤΩΝ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ», συνολικού 
προϋπολογισμού  τριακοσίων  τριών  χιλιάδων  τετρακοσίων  εξήντα  εννιά  ευρώ  και 
σαράντα  δύο  λεπτών  (303.469,42€),  συμπεριλαμβανομένου  και  του  Φ.Π.Α, η κα 
Τσώτση Χριστίνα του Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ-075850560-, και έδρα την οδό Εγνατίας 
17 της πόλης της Έδεσσας, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 
αρνητικό  τρία  τοις  εκατό  (-3%),  για  όλες  τις  ομάδες  των  ειδών   της  αριθ.  πρωτ. 
20787/18-9-2017 Διακήρυξης του Δημάρχου, στη μέση τιμή λιανικής πώλησης του 
Παρατηρητηρίου  Τιμών  Υγρών  Καυσίμων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και 
Ανταγωνιστικότητας.
        Για την εκτέλεση του έργου έχει ψηφιστεί  με την αριθ.  75/2017 απόφαση, 
πίστωση ποσού: α) σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00€),  σε βάρος του Κ.Α. 10.6643, 
β) πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (55.000,00€)  σε βάρος του Κ.Α. 20.6641, γ) εκατό 
χιλιάδων ευρώ (100.000,00€) σε βάρος του Κ.Α.30.6641, δ) δώδεκα χιλιάδων ευρώ σε 
βάρος του Κ.Α.35.6641,και ε) τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00€) σε βάρος του Κ.Α. 
35.6644, του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Δήμου.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
13:30 μ.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 292/2017.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα13-11-2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

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

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης 
        Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Πέλλας.
- Τμήμα Προμηθειών.
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Τμήμα Λογιστηρίου, Προϋπολογισμού και Προμηθειών.
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