ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 32ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
(ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 358/2020
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ»
Σήμερα Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 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. 16.204/27-11-2020 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 πέντε (5) από τα
(7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος,
1. Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. μέλος.
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος
2. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος
3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος,
4. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος,
5. 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.
Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την
έναρξη της συνεδρίασης και λαμβάνοντας υπόψη του τους συμπληρωμένους πίνακες
ψηφοφορίας των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και προχώρησε στη λήψη
αποφάσεων.
Ο Πρόεδρος σχετικά με το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης γνωστοποίησε
ηλεκτρονικά στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής το αριθ. πρωτ. 15.976/24-112020 Πρακτικό διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της
υπηρεσίας/προμήθειας
με
τίτλο
«Προμήθεια
ελαστικών
οχημάτων
–
1

μηχανημάτων Δήμου Έδεσσας» της Επιτροπής Διαγωνισμού, όπως αυτή
συγκροτήθηκε με την αρθμ. 334/2020 όμοια δική της, το οποίο ανέφερε τα
ακόλουθα:
Πρακτικό διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού
για την εκτέλεση της υπηρεσίας/προμήθειας «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων – μηχανημάτων
Δήμου Έδεσσας».
Στην Έδεσσα την 24/11/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο
Δημοτικό Κατάστημα η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’
αριθμόν 334/10-11-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για να διενεργήσει τον συνοπτικό
διαγωνισμό για την εκτέλεση της υπηρεσίας/προμήθειας «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων –
μηχανημάτων Δήμου Έδεσσας» ΑΡΙΘΜ ΜΕΛ 51Π/2020 όπως ορίζεται στην 15486/11-11-2020
διακήρυξη του Δημάρχου, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 8.357,60 € με τον ΦΠΑ και με
κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για κάθε «ομάδα ειδών» (τμήμα
προϋπολογισμού).
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού ήταν παρόντες:
1) Κοσμάς Καλογιαννίδης, πρόεδρος της επιτροπής,
2) Ευστράτιος Βηλιγένης, τακτικό μέλος,
3) Ιωάννης Καντούτσης, τακτικό μέλος.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στην παραλαβή των φακέλων προσφορών που κατέθεσαν οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς..
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) τα οποία μονογράφησαν.
Οι διαγωνιζόμενοι, που υπέβαλαν προσφορά είναι οι εξής:
Α/Α
1.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΖΗΣΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ 1ο ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η επιτροπή διαγωνισμού προέβη στην εξέταση και καταγραφή των δικαιολογητικών συμμετοχής
των διαγωνιζομένων κατά σειρά επιδόσεως:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
Α/Α
«ΖΗΣΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤ ΙΩΑΝΝΗΣ»
1.

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).

Χ

2

2.

Υπεύθυνες Δηλώσεις.

Χ

3.

Ποινικό Μητρώο Οικονομικού Φορέα.

Χ

4.

Πιστοποιητικό μη πτώχευσης από Πρωτοδικείο.

Χ

5.

Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

Χ

6.

Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.

Χ

7.

Πιστοποιητικό εγγραφής του Οικονομικού Φορέα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.)

Χ

8.

Πιστοποιητικό εγγραφής και άσκησης κατάλληλης επαγγελματικής δραστηριότητας στο Επιμελητήριο Πέλλας.

Χ

Από την εξέταση των δικαιολογητικών προέκυψε ότι ο διαγωνιζόμενοw προσκόμισε τα οριζόμενα
στο άρθρο 4 της Διακήρυξης και γίνεταιι παραδεκτός για τη συνέχεια του διαγωνισμού.
ΣΤΑΔΙΟ 2ο ΑΝΟΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μετά από τα παραπάνω, παρουσία του οικονομικού φορέα, η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε
στο άνοιγμα των Φακέλων των Οικονομικών Προσφορών και στην ανακοίνωση των επί μέρους
στοιχείων τους.
Οι οικονομικές προσφορές που κρίθηκαν παραδεκτές, ανά «ομάδα ειδών» (τμήμα προϋπολογισμού)
έχουν ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α/Α
ΖΗΣΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤ ΙΩΑΝΝΗΣΣ

Ομάδα Ειδών
1. Για το μηχάνημα με αρ. κυκλ.
1%

ΜΕ 109546
2. Για το όχημα με αρ. κυκλ.
1%
ΑΜ 67019
3. Για το όχημα με αρ. κυκλ. ΚΗΙ –
1696

1%

4. Για το όχημα με αρ. κυκλ .ΚΗΙ –
1667

1%
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5. Για το όχημα με αρ. κυκλ .ΚΗΥ 2574

1%

6. Για το όχημα με αρ. κυκλ. ΚΗΙ –
1669

1%

ΣΤΑΔΙΟ 3ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΥΣ
(ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)
Μετά από τα παραπάνω, έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.» [Πρόγραμμα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»].
2. Τον Ν.4497/2017 ( Α΄ 171) «Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4412/2016».
3. Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
4. Τον Ν.4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
5. Τον Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης».
6. Τον Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
7. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της
παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
8. Το Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ:20REQ007530555 2020-10-23.
9. Την με αριθ. 51Π/2020 Μελέτη (τεχνική περιγραφή-τεχνικές προδιαγραφές-ενδεικτικός
προϋπολογισμός) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.
10. Την υπ’ αριθ. 504/2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ007592479 2020-11-05) Απόφαση του Δημάρχου
του Δήμου Έδεσσας, με την οποία εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης της πίστωσης σε βάρος
των Κ.Α: 02.20.6671.002, 02.30.6671.002, 02.30.6671.004
11. Την υπ’ αριθ. 334/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η
Μελέτη (τεχνική περιγραφή-τεχνικές προδιαγραφές-ενδεικτικός προϋπολογισμός) της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, και καθορίστηκαν οι όροι της
διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της αναφερόμενης προμήθειας.
12. Την υπ’ αριθ. 334/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκε η
κατά νόμο, αρμόδια επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την
Προμήθεια ελαστικών οχημάτων-μηχανημάτων Δήμου Έδεσσας , για το έτος 2020, σύμφωνα
με τις διατάξεις του 4412/2016.
καθώς επίσης και τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών συντάσσεται ο τελικός πίνακας των
«προσωρινών αναδόχων» με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για κάθε «ομάδα ειδών»
(τμήμα προϋπολογισμού).
4

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ «ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ»
(ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)
ΑΦΜ - ΔΟΥ/
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΕΔΡΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

1. Για το μηχάνημα με αρ. κυκλ.
1.

ΖΗΣΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤ ΙΩΑΝΝΗΣ.

038529379

1108,80

ΖΗΣΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.

038529379

811,80

ΖΗΣΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤ ΙΩΑΝΝΗΣ

038529379

1128,60

ΜΕ 109546
2. Για το όχημα με αρ. κυκλ.
2.

ΑΜ 67019

3.

3. Για το όχημα με αρ. κυκλ. ΚΗΙ
– 1696

4.

4. Για το όχημα με αρ. κυκλ .ΚΗΙ
– 1667

ΖΗΣΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤ ΙΩΑΝΝΗΣ

038529379

5.

5. Για το όχημα με αρ. κυκλ .ΚΗΥ
- 2574

ΖΗΣΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤ ΙΩΑΝΝΗΣ

038529379

6.

6. Για το όχημα με αρ. κυκλ. ΚΗΙ
– 1669

ΖΗΣΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤ ΙΩΑΝΝΗΣ

038529379

811,80

2019,60

811,80

Ο παραπάνω πίνακας αποτελεί και την εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού προς την Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, για την ανάδειξη «προσωρινών αναδόχων» ανά «ομάδα ειδών»
(τμήμα προϋπολογισμού), για την εκτέλεση της υπηρεσίας/προμήθειας «Προμήθεια ελαστικών
οχημάτων – μηχανημάτων Δήμου Έδεσσας» ΑΡΙΘΜ ΜΕΛ 51Π/2020
Έτσι σήμερα την 24/11/2020, η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει και υπογράφει παρακάτω, το
παρόν Πρακτικό και ακολούθως το διαβιβάζει προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας
προς έγκριση.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΒΗΛΙΓΕΝΗΣ
ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΟΥΤΣΗΣ

5

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καταμέτρησε τις
ψήφους των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
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 3 του Ν. 4623/2019 ( ΦΕΚ Α΄134) «Ρυθμίσεις του
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»,
β) την αριθ. 334/2020 απόφασή της,
γ) το αριθ. πρωτ. 15.976/24-11-2020 πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού,
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Την έγκριση του αριθ. πρωτ. 15.976/24.11.2020 πρακτικού της
Επιτροπής διαγωνισμού.
Β. Την ανάδειξη του Ζησιάδη Ευστ. Ιωάννη με ΑΦΜ -038529379-, ως
αναδόχου (προσωρινού), για την εκτέλεση της υπηρεσίας/προμήθειας με τίτλο
«Προμήθεια ελαστικών οχημάτων – μηχανημάτων Δήμου Έδεσσας»,
προϋπολογισμού οχτώ χιλιάδων τριακοσίων πενήντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών
(8.357,60 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ο οποίος προσέφερε ποσοστό
έκπτωσης ένα τοις εκατό (1%) πάνω στις τιμές της αριθ. 51Π/2020 μελέτης της
Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας.
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις
12:00π.μ.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 358/2020
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
κατωτέρω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
Μιχάλης Σαμλίδης, Ιωάννης Χατζόγλου, Αναστασία
Ιατρίδου-Βλαδίκα, Ιωάννης Μουράτογλου, Ιωάννης
Ακριβές Απόσπασμα
Τσεπκεντζής.
Έδεσσα 1-12-2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
Αποδέκτες προς ενέργεια:
- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ.& Π. κ. Ηλία Γκουγιάννο.
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Μέλη Επιτροπής Τακτικά & Αναπληρωματικά (όπως αυτή συγκροτήθηκε με
την αριθμ. 334/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
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