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(ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 341/2020   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
3.  ΕΓΚΡΙΣΗ  1  ΟΥ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ  -  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ   
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΤΟΥ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΕΘΝΗ, 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 99509 ΓΙΑ ΤΗΝ « 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3)  ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ». 

Σήμερα Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020 και από ώρα 10:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ. 
συνεδρίασε  δια περιφοράς 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. 15.276/6-11-2020 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 συμμετείχαν  τα έξι (6) από τα (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-Τακτικό μέλος,
5. Ιωάννης Τσεπκεντζής -Τακτ. μέλος,
6. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος.

1. 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 συμμετείχε 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 λαμβάνοντας υπόψη του τους συμπληρωμένους πίνακες 
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ψηφοφορίας των  μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  προχώρησε  στη  λήψη  των 
αποφάσεων τόσο στα θέματα εκτός της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση  1ου  πρακτικού  της  Επιτροπής  του  Ανοικτού  Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού με αριθ. Συστ. 95118 για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή γευμάτων σε 
άπορους  κατοίκους της Έδεσσας».

2. Ορισμός  Ημερομηνίας  Αποσφράγισης  Οικονομικών  Προσφορών  του 
επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με αριθμό συστήματος 99325 
για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΒΑΡΟΣΙ» 
στο  πλαίσιο  του  έργου  “INTERACTIVE  AND  VIRTUAL  PRESENTATION  OF 
CALTURAL HERITAGE & CINEMA – CINECALTURE” το οποίο υλοποιείται μέσω του 
προγράμματος  INTERREG  IPA  CBC  GREECE  –  REPUBLIC  OF  NORTH 
MACEDONIA 2014-2020.

3. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  για  την  προσωρινή  χρηματοδότηση  έργου 
ενταγμένου στο ΠΔΕ από ιδίους πόρους του Δήμου.
 τα  οποία  κρίθηκαν  ως  κατεπείγοντα  και  έπρεπε  να  συζητηθούν  στη  συνεδρίαση 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), 
και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις όσο και στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
         Το μέλος Ιωάννης Τσεπκεντζής απείχε από την συζήτηση  των θεμάτων εκτός της 
ημερήσιας διάταξης.
         Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ενημερώσει 
τα  μέλη της  Οικονομικής  Επιτροπής  για  το  αριθμ .πρωτ.  14.240/21-10-2020 1ο 

Πρακτικό  του  Ανοικτού,  Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού  με  Αρ.  Συστ.  99509  για  την 
εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (03) 
ΕΤΗ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΕΔΕΣΣΑΣ  ΚΑΙ  ΤΩΝ  ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ» της Επιτροπής Διαγωνισμού όπως αυτή συγκροτήθηκε με την αριθμ. 
247/2020 όμοια δική της, το οποίο ανέφερε τα ακόλουθα:

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΙΕΘΝΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 99509 

ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (03) ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»

Σήμερα ημέρα  Τετάρτη  21-10-2020 και ώρα 11.00 π.μ., η Επιτροπή Διενέργειας της  
Δημοπρασίας  και  Αξιολόγησης  των  Προσφορών  (Επιτροπή  Διαγωνισμού  (Ε.Δ.)   της  
προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (03) ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ  
ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΕΔΕΣΣΑΣ  ΚΑΙ  ΤΩΝ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ» που 
συγκροτήθηκε με την αριθ. 247/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου  
Έδεσσας αποτελούμενη από τους:

1. Ελένη Σύρκου,  ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών  (Πρόεδρος),
2. Χρήστο Τζιμπιλή, ΠΕ Φυσικής Αγωγής (Μέλος)
3. Στέφανο Ωρολογά, ΔΕ Διοικητικού (Μέλος)

προέβη σε αποσφράγιση των ηλεκτρονικών προσφορών και ολοκλήρωσε τον έλεγχο των  
δικαιολογητικών συμμετοχής και την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών (στάδια α)  
και β) του άρθρου 3.1.2 της διακήρυξης) των υποβληθέντων στοιχείων του συμμετέχοντα  
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στον διαγωνισμό της με αριθ. Πρωτ. 12057/15-09-2020 και αριθμό συστήματος 99509  
Διακήρυξης, με τον τίτλο του θέματος.

Ο  διαγωνισμός  διενεργήθηκε  μέσω  της  ηλεκτρονικής  πλατφόρμας  του  ΕΣΗΔΗΣ,  με  
ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών την 23η/09/2020 ώρα 19:49:15 και  
καταληκτική  ημερομηνία  την  16η/10/2020  ώρα  17:00:00  Η  ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των προσφορών έγινε σήμερα 21/10/2020 και ώρα 11.00π.μ. 

Διαπιστώθηκε ότι κατατέθηκε μια (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.

Η μοναδική προσφορά που κατατέθηκε ήταν από τον οικονομικό φορέα:

«Ιωαννίδης Αλέξανδρος του Φωτίου»
με  αριθμό  συστήματος  194889  και  τα  παραστατικά  που  απαιτούνταν  από  τη  
Διακήρυξη, κατατέθηκαν εντύπως, με αριθ. πρωτ. 14124/19-10-2020 

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 υποβλήθηκαν  
εντύπως, έλεγξε το εμπρόθεσμο των προσφορών, 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  
με αριθ. Πρωτ. 12057/15-09-2020 Διακήρυξης για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων  
για τρία (03) έτη για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας και των νομικών προσώπων»

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα εξής:

Ο διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας «Ιωαννίδης Αλέξανδρος του Φωτίου», κατέθεσε  
προσφορά για όλες τις ομάδες ειδών της Διακήρυξης (Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ & Ζ) τα εξής  
δικαιολογητικά συμμετοχής:

Α/
Α

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΕΓΧΟΣ 

1 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ § 2.4.3.2Α ΔΕΚΤΟ

2 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ § 2.4.3.2Β ΔΕΚΤΟ

3 ΕΕΕΣ § 2.4.3.1  ΔΕΚΤΟ

4

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
[Ταμείο Παρα/κων & Δανείων, αρ.  
580/8-10-2020, ποσό 20.237,31 € 
επιβεβαιώθηκε η εγκυρότητα με 
έγγραφο του Τ.Π.&Δ  αρ. πρ. 37037/21-
10-20]

§ 2.1.5 & § 
2.2.2 ΔΕΚΤΟ

       
    

Πλέον των παραπάνω ο διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας υπέβαλε δικαιολογητικά  
που εμπίπτουν στην § 3.2 Της Διακήρυξης, τα οποία δεν προβλέπονται από την παρούσα  
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διαδικασία  του  ελέγχου  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  της  αξιολόγησης  των  
τεχνικών προσφορών, και ως εκ τούτου δεν εξετάσθηκαν

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού ομόφωνα 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ  προς την Οικονομική Επιτροπή :

Την αποδοχή της προσφοράς του  οικονομικού φορέα  «Ιωαννίδης Αλέξανδρος του 
Φωτίου»,  για όλες τις ομάδες ειδών της Διακήρυξης (Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ & Ζ) 

και την συνέχιση της διαδικασίας με την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς σε  
ημερομηνία  και  ώρα  που  θα  οριστεί  από  αυτήν,  σύμφωνα  με  την  §3.1.2β  της  
Διακήρυξης 

Για διαφορές  που  αναφύονται  από  πράξεις  ή  παραλείψεις  της  αναθέτουσας  αρχής,  
ισχύουν  οι  όροι,  προϋποθέσεις  και  προθεσμίες  του  άρθρου  3.4  της  Αναλυτικής  
Διακήρυξης του Διαγωνισμού.

Η συνεδρίαση της Επιτροπής ολοκληρώθηκε σήμερα 21-10-2020, ώρα 13:00 μ.μ.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καταμέτρησε τις 
ψήφους  των  μελών   της  Οικονομικής  Επιτροπής  και  προχώρηση  στη  λήψη  της 
απόφασης για το θέμα.
          Η  Οικονομική  Επιτροπή  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  40 παρ.  1η  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) την αριθ. 247/2020 απόφασή της, 
γ)  το  αριθμ.  πρωτ.  14.240/21-1-2020  1ο Πρακτικό  του  Ανοικτού, 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Αρ. Συστ. 99509 για την εκτέλεση της προμήθειας με 
τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (03) ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΕΔΕΣΣΑΣ  ΚΑΙ  ΤΩΝ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ» της  Επιτροπής 
διαγωνισμού, 

δ) την αριθμ. πρωτ. 12.057/15-9-2020 διακήρυξη του Ανοικτού, Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού  με  Αρ.  Συστ.  99509  για  την  εκτέλεση  της  προμήθειας  με  τίτλο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (03) ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»

Αποφασίζει ομόφωνα
           Α. Την αποδοχή της προσφοράς του  οικονομικού φορέα  «Ιωαννίδης 
Αλέξανδρος του Φωτίου»,  για όλες τις ομάδες ειδών της Διακήρυξης (Α, Β, Γ, Δ, Ε, 
ΣΤ & Ζ). 
           Β. Την  συνέχιση  της  διαγωνιστικής  διαδικασίας  με  τον  ορισμό  της 
ημερομηνίας  και  ώρας  αποσφράγισης  του  (υπο)φακέλου  των  οικονομικών 
προσφορών,  του  Διαγωνισμού  για  την προμήθεια  με  τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (03) ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ 
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ΤΩΝ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ»  με  Α/Α  ΕΣΗΔΗΣ  99509, προϋπολογισμού  ενός 
εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων δέκα τριών ευρώ 
και ενός λεπτού (1.254.713,01€)  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,  την Τετάρτη 2 
Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12:00μ.μ., σύμφωνα με την §3.1.2β της Διακήρυξης.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
12:00 μ.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 341/2020
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 30-11-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

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

Αποδέκτες προς ενέργεια:
-Επιτροπή  Διαγωνισμού(  όπως  συγκροτήθηκε  με  την  αριθ.  247/2020  απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής).

Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 
- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας.
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