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: 364/2020
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
9. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 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.
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Ο Πρόεδρος σχετικά με το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
γνωστοποίησε ηλεκτρονικά στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής το αριθ. πρωτ.
15.968/24-11-2020 έγγραφο του Προέδρου της επιτροπής που συγκροτήθηκε με
την αριθμ. 303/2020 απόφαση της Ο.Ε. καθώς και το Πρακτικό της Επιτροπής
διενέργειας διαγωνισμού
για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια
ελαιολιπαντικών για τρία (3) έτη για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας», τα
οποία αναφέρουν τα ακόλουθα:
«Σας διαβιβάζουμε το πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας
για την προμήθεια ελαιολιπαντικών για τρία έτη για το Δήμο της Έδεσσας, η οποία
συγκροτήθηκε με την αρ. 303/2020 απόφασή σας που αφορά στην ανάδειξη προσωρινού
αναδόχου και παρακαλούμε για την επικύρωση ή μη αυτού και λοιπές δικές σας ενέργειες
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην σχετική διακήρυξη».
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ
Σήμερα, την 3-11-2020, ημέρα Τρίτη 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, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, σύμφωνα με την αρ.
13715/13-10-2020 διακήρυξη που αφορά στην ως άνω προμήθεια, προς το σκοπό της
αποσφράγισης και αξιολόγησης των φακέλων και των προσφορών που υποβλήθηκαν, παρόντων
των τακτικών μελών αυτής ήτοι,
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
δε Πρόεδρος αυτής την 10:00 π.μ., κήρυξε την έναρξη των εργασιών αυτής παραλαμβάνοντας τις
υποβαλλόμενες προσφορές. Ο Πρόεδρος αφού ανακοίνωσε την παροχή του αναγκαίου χρόνου, ως
προειδοποίηση για τη λήξη της υποβολής προσφορών, μετά την πάροδο του χρόνου αυτού κήρυξε
τη λήξη αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος αφού επικοινώνησε με το πρωτόκολλο, συγκέντρωσε όλες τις
υποβληθείσες προσφορές ήτοι έξι (6) τον αριθμό και ακολούθως κήρυξε την έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης κατά την οποία δεν παραβρέθηκε κανείς από τους συμμετέχοντες
όπως λάβουν γνώση αυτών και των δικαιολογητικών και στοιχείων που κατατέθηκαν στα πλαίσια
του άρθρου 102 του Ν. 4442/16.
Η Επιτροπή αποφάσισε όπως η αποσφράγιση αφενός των φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής
και τεχνικών προσφορών και αφετέρου των οικονομικών προσφορών γίνει σε μία συνεδρίαση.
Ακολούθως, σφραγίσθηκαν με τη σφραγίδα του Δήμου Έδεσσας και μονογράφησαν οι «κυρίως
φάκελοι» και εν συνεχεία αποσφραγίσθηκαν και αριθμήθηκαν ως εξής :
ΑΡΙΘΜΗΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ

ΕΔΡΑ/ΚΑΤΟΙΚΙΑ
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Νο 1

GANDOIL Ε.Π.Ε.,
Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε

Ξηροπήγαδο, ΒΙ.ΠΕ. Μάνδρας.

Νο 2

MOTOR OIL TRADING
Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.,

Μαρούσι.

Νο 3

Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Ε.

Δράμα.

Νο 4

ELDON’ S HELLAS LTD

Νέα Χαλκηδόνα, Αθήνα

Νο 5

ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ Ε.Π.Ε

Βοτανικού 23, Κηφισιά.

Νο 6

ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.,

Μοναστηρίου 212,
Θεσσαλονίκη

Ακολούθως, σφραγίσθηκαν με τη σφραγίδα του Δήμου Έδεσσας και μονογράφησαν οι φάκελοι
«δικαιολογητικά συμμετοχής», «τεχνικών προσφορών» και «οικονομικών προσφορών» εκάστου
συμμετέχοντος. Από αυτούς, οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, τοποθετήθηκαν σε
ξεχωριστό, νέο φάκελο, ο οποίος σφραγίστηκε και μονογράφηκε από τα μέλη της Επιτροπής,
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.
Εν συνεχεία, αφού αποσφραγίστηκαν οι φάκελοι «δικαιολογητικά συμμετοχής», ακολούθως
αριθμήθηκαν όλα τα έγγραφα που υπήρχαν σε αυτούς και σφραγίστηκαν με τη σφραγίδα του
Δήμου Έδεσσας και μονογράφησαν ανά φύλλο.
Έπειτα, η Επιτροπή ήλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής, ήτοι το απαραβίαστο των φακέλων,
την επί των φακέλων αναφορά των στοιχείων των συμμετεχόντων, την ύπαρξη
«ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ», καθώς και την ορθή
συμπλήρωσή του, σύμφωνα με την διακήρυξη, το δε αποτέλεσμα του ελέγχου είχε ως εξής :
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΝΟΜΙΜΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
Νο1

Τ.Ε.Υ.Δ.

GANDOIL Ε.Π.Ε.

Νο2
MOTOR OIL TRADING

Τ.Ε.Υ.Δ

ΝΤΑΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΛΗΡΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ/
ΠΛΗΡΕΣ & ΟΡΘΑ
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΟ &
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ

ΠΛΗΡΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ/
ΠΛΗΡΕΣ & ΟΡΘΑ
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΟ &
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
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Νο3

Τ.Ε.Υ.Δ

ΠΛΗΡΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ/
ΠΛΗΡΕΣ & ΟΡΘΑ
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΟ
&ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ

Τ.Ε.Υ.Δ

ΠΛΗΡΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ/
ΠΛΗΡΕΣ & ΟΡΘΑ
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΟ &
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ

Τ.Ε.Υ.Δ

ΠΛΗΡΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ/
ΠΛΗΡΕΣ & ΟΡΘΑ
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΟ &
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ

Τ.Ε.Υ.Δ

ΠΛΗΡΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ/
ΠΛΗΡΕΣ & ΟΡΘΑ
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΟ &
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ

Δ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Ε.
Νο4
ELDON’ S HELLAS
LTD
Νο5
ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ
Ε.Π.Ε
Νο6
ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.

Ακολούθως η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους των «τεχνικών προσφορών»
εκάστου συμμετέχοντος και αφού σφραγίστηκαν και μονογράφησαν τα δικαιολογητικά και τα
έγγραφα αυτών, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, ανά έγγραφο και φύλλο, η Επιτροπή ήλεγξε την
συμβατότητα των δεδομένων αυτών με αυτά της διακήρυξης και εν συνεχεία συνέταξε πίνακα
καταχωρώντας τους συμμετέχοντες, τα δικαιολογητικά των φακέλων αυτών και το αποτέλεσμα
του ως άνω ελέγχου των τεχνικών προσφορών αποφασίζοντας την ΑΠΟΔΟΧΗ ή ΑΠΟΡΡΙΨΗ
αυτών,
όπως
αναλυτικά
εκτίθενται
παρακάτω
πίνακα.
Τα δικαιολογητικά της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, σύμφωνα με την διακήρυξη όπως
αναφέρονται στη παρ. 2.4.3 αυτής και το αποτέλεσμα το ελέγχου είχε ως εξής :
Α/Α

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ

Α)

Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του
άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην
οποία θα αναφέρεται ρητώς ότι
αποδέχονται πλήρως το σύνολο
των όρων της διακήρυξης, και ότι η
προσφορά τους δεν έχει καμία
απόκλιση από τις τεχνικές
προδιαγραφές της υπ’ αριθμ.
36Π/2020 μελέτης ή σε περίπτωση
που υπάρχουν μικρές αποκλίσεις να
αναφέρουν ακριβώς ποιες είναι

ΥΠΑΡΞΗ
ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΟΔΟΧΗ

√
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αυτές, ώστε να αξιολογηθούν από
την Επιτροπή Διαγωνισμού, με
βάση την ανωτέρω μελέτη και ότι
καλύπτουν.
Β)

Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του
άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην
οποία θα αναφέρεται ρητώς ότι ο
οικονομικός φορέας να δηλώσει ότι
έλαβε γνώση των όρων της
διακήρυξης και της υπ’ αριθμ.
36Π/2020 μελέτης, που συνοδεύει
αυτήν, καθώς και των σχετικών με
αυτή διατάξεων και ότι αποδέχεται
τα ανωτέρω πλήρως και
ανεπιφύλακτα.

√

ΑΠΟΔΟΧΗ

Γ)

Το Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς
(Παράρτημα V).

√

ΑΠΟΔΟΧΗ

Δ)

Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του
άρθρου 8 του Ν.1599/1986, της
παραγωγικής εταιρίας στην οποία
θα αναφέρεται ρητώς ότι τα
προσφερόμενα λιπαντικά
καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις
της ΚΥΑ 526/2005, σύμφωνα με
την οποία μπορεί να είναι είτε
πρωτογενή είτε να προέρχονται, εν
όλο ή εν μέρει, από αναδιύλιση
χρησιμοποιημένων λιπαντικών, ως
προϊόντα ισοδύναμα.

√

ΑΠΟΔΟΧΗ

Ε)

Θα προσκομιστούν πιστοποιητικά
ποιότητας ISO 9001/2008 της
παραγωγικής εταιρείας επί ποινή
αποκλεισμού, όπως επίσης από
πιστοποιητικά ποιότητας κατά ISO
14001/2004 και OHSAS
18001/2007 της παραγωγικής
εταιρείας.

√

ΑΠΟΔΟΧΗ
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ΣΤ)

Ζ)

Η έγκριση κυκλοφορίας που
δίδεται μετά την καταχώρησή τους
στον κατάλογο που τηρεί η Δ/νση
Πετροχημικών του Γενικού Χημείου
του Κράτους. Η έγκριση
κυκλοφορίας θα κατατεθεί επί ποινή
αποκλεισμού μαζί με την προσφορά
του διαγωνιζόμενου και θα έχει
εκδοθεί από Γ.Χ.Κ.
Σε επίσημο

έγγραφο της
παραγωγικής εταιρείας θα
κατατεθούν, επί ποινή αποκλεισμού,
όλα τα τυπικά φυσικοχημικά
χαρακτηριστικά, όπως: δείκτης
ιξώδους, σημείο ανάφλεξης, σημείο
ροής-θόλωσης, αντοχή στην
οξείδωση (ASTMD-5481), TAN
οξύτητας, ΤΒΝ-Αλκαλικότητα,
τέφρα, δείκτης αντοχής του
λιπαντικού (150 °C) (ASTMD5481), αντοχή στη διάτμηση,
απώλεια εξάτμισης, καθώς και
διάρκεια ζωής του λιπαντικού
(διανυθέντα χλμ. οχήματος ή ώρες
λειτουργίας).

√

√

ΑΠΟΔΟΧΗ

ΑΠΟΔΟΧΗ
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Ακολούθως αποσφραγίσθηκαν οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων και μη
αποκλεισθέντων, οι οποίες ήταν άπασες πλήρεις κατά τα προσφερόμενα είδη, νόμιμα
υπογεγραμμένες και κατά το σύνολό τους, αναγνώστηκαν, ανακοινώθηκα ν και εν συνεχεία
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΗΚΑΝ ως εξής :
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΘΕΣΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ

Νο1

34.317,37 ευρώ

1

38.431,69 ευρώ

2

45.581,16 ευρώ

5

37.996,08 ευρώ

3

52.435,63 ευρώ

6

38.424,62 ευρώ
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GANDOIL Ε.Π.Ε.
Νο2
MOTOR OIL TRADING
Νο3
Δ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Ε.
Νο4
ELDON’ S HELLAS LTD
Νο5
ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ Ε.Π.Ε
Νο6
ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.

Κατόπιν των ανωτέρω, η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 13715/13-10-2020 Διακήρυξη του Δημάρχου Έδεσσας
2. τις έξι (6) ανωτέρω υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
ε ι σ η γ ε ί τ α ι προς τη Οικονομική επιτροπή
την ανακήρυξη ανάδειξη της GANDOIL Ε.Π.Ε. ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας
ελαιολιπαντικών (οχημάτων-μηχανημάτων) για τις ανάγκες του Δήμου από τον Νοέμβριο
2021 έως και το 2024, καθώς η προσφορά της (34.317,37 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και η έχουσα
την χαμηλότερη τιμή.
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Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται.
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. 303/2020 απόφασή της,
γ) το με αριθμ πρωτ. 15.968/24.11.2020 έγγραφο του Προέδρου της
επιτροπής διαγωνισμού
δ) το από 3.11.2020 πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Την έγκριση του από 3.11.2020 πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού.
Β. Την ανακήρυξη ανάδειξη της GANDOIL Ε.Π.Ε. ως προσωρινού αναδόχου
της προμήθειας ελαιολιπαντικών (οχημάτων-μηχανημάτων) για τις ανάγκες
του Δήμου από τον Νοέμβριο 2021 έως και το 2024, καθώς η προσφορά της
(34.317,37 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) είναι πλήρης, σύμφωνη με
τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και η έχουσα την
χαμηλότερη τιμή.
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε
στις 12:00 μ.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 364/2020
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 7-12-2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
Αποδέκτες προς ενέργεια:
-Πρόεδρο επιτροπής κ. Ε. Βιληγέννη
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Τακτικά & αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής
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