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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 6/2019   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2.    ΣΥΖΗΤΗΣΗ  ΚΑΙ  ΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΜΑΤΑΙΩΣΗ  Η  ΜΗ  ΤΗΣ   
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΟΧΗΜΑΤΩΝ –  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ)  ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2018 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 2020».

Σήμερα Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα 09:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα από 
έγγραφη  πρόσκληση  αριθ.  πρωτ.  749/17-1-2019  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),  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 τέσσερα (4) από 
τα εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Χρήστος  Δασκάλου   - 

Αντιπρόεδρος,
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Τακτ. μέλος, 

Χρήστος Πέτκος Τακτ.  μέλος, 
3. Ιωάννης Χατζόγλου Αναπλ. μέλος.

1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-
Πρόεδρος, 
2. Χρήστος Βερικούκης – Τακτ. μέλος,
3. Γεώργιος Κούκος – Τακτ.μέλος,
4. Ιωάννης Μουράτογλου- Τακτ. μέλος.

          Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
          Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Αντιπρόεδρος κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αρχίζουν να συζητούν 
το θέμα της ημερήσιας διάταξης.
          Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 2ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης υπενθύμισε στα μέλη πως με την αριθ. 2/2019 όμοια δική της 
είχε: α) Γίνει, εν μέρει, δεκτή η ένσταση της εταιρείας «ELDON’S Hellas Ltd» κατά τα 
σκέλη   2.1,  2.2,  2.4,  2.5  και  2.6  και  ως  εκ  τούτου  είχε  αποφασισθεί  να  της 
επιστραφεί  το κατατιθέμενο Παράβολο,    β) Απορριφθεί   η ένσταση της εταιρείας 
«ELDON’S Hellas Ltd κατά τα σκέλη 1 και 2.3,      γ) Απορριφθεί η προσφορά της 
εταιρείας  «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»  και  δ) Δοθεί  εντολή  στην  Επιτροπή 
Διαγωνισμού,  όπως  αυτή  συγκροτήθηκε  με  την  αριθ.  260/2018  απόφαση  της 
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Οικονομικής  Επιτροπής,  να  γνωμοδοτήσει  για  το  εάν  η  μοναδική  προσφορά  της 
εταιρείας «ELDON’S Hellas Ltd, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 46.867,04€, είναι 
οικονομικά συμφέρουσα για το Δήμο.
          Σε  συνέχεια  των  προαναφερομένων  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  η  οποία 
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 260/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
γνωμοδότησε με το αριθ. πρωτ. 850/18-1-2019 έγγραφό της διατυπώνοντας σχετικά 
τα ακόλουθα:
          Στην Έδεσσα σήμερα την 18-01-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ 
συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Έδεσσας η  επιτροπή 
διενέργειας  διαγωνισμού  του  άρθρου  221  παρ.1  του  Ν.4412/2016,  η  οποία  
συγκροτήθηκε με  την υπ’  αριθμόν  260/2018 απόφαση  της  Οικονομικής Επιτροπής  
προκειμένου να γνωμοδοτήσει για το αν η μοναδική προσφορά της εταιρίας  ELDONS 
Hellas Ltd κρίνεται  οικονομικά  συμφέρουσα  για  το  Δήμο  για  την  προμήθεια  
ελαιολιπαντικών (οχημάτων-μηχανημάτων)  για  τις  ανάγκες του Δήμου από 
τον Νοέμβριο 2018 έως και το 2020 (Αριθμ. Διακήρυξης 21960/3-12-2018)

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1) Σάββας Νεσλεχανίδης – ΠΕ Αγρ. Τοπογράφων Μηχανικών (Πρόεδρος)
2) Χρήστος Ούρδας –ΠΕ Διοικητικού (Αντιπρόεδρος)
3) Θωμάς Κίτκας – ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 

Επισημαίνουμε ότι  η διαγωνιστική  διαδικασία  διενεργήθηκε κανονικά με  προσωρινό  
ανάδοχο σύμφωνα με το 1ο πρακτικό  από 17-12-2018 την ELDON’S HELLAS LTD με  
το  ποσό 46.867,04 ευρώ.  Ωστόσο  σε συνέχεια της  εντολής  που μας  δόθηκε με  την  
2/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής διενεργήθηκε έρευνα  στο ΚΗΔΜΗΣ στην  
καρτέλα συμβάσεις.
Διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία ELDONS Hellas Ltd έχει συνάψει πληθώρα συμβάσεων με  
Δήμους και άλλα Νομικά Πρόσωπα. Πιο συγκεκριμένα η εταιρία σύναψε:
 

• Την 31-08-2018 με Αρ. Πρωτ. 18305 σύμβαση με τον Δήμο Δέλτα του Νομού 
Θεσσαλονίκης. Η συμβατική αξία είναι 22.575,50€ ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 

Στο προϊόν γράσο NLGI 00 για ποσότητα  400 λίτρα προσέφερε τιμή 2,4 ευρώ πλέον  
Φ.Π.Α έναντι 6,25 ευρώ για  120 λίτρα για τον Δήμο Έδεσσας. Η προσφερόμενη τιμή  
στον Δήμο Έδεσσας είναι κατά 160,41% πιο υψηλή. 

• Την 18-10-2018 με Αρ. Πρωτ. 18374 σύμβαση με τον  Δήμο Καλυμνίων του 
Νομού Δωδεκανήσου. Η συμβατική αξία είναι 2.607,00€ ευρώ πλεόν Φ.Π.Α.

- Διαπιστώθηκε ότι στο προιόν υδραυλικό λάδι ISO 68 προσέφερε τιμή 1,30 ευρώ πλέον  
Φ.Π.Α για ποσότητα 220 litr έναντι 3,52 ευρώ πλέον Φ.Π.Α για το Δήμο Έδεσσας για  
ποσότητα 2000 litr Η προσφερόμενη τιμή στον Δήμο Έδεσσας είναι κατά 170,77% πιό  
υψηλή. 

• Την 25-10-2018 με Αρ.  Πρωτ.  17096 σύμβαση  με τον  Δήμο Μεσσήνης του 
Νομού Μεσσηνίας. Η συμβατική αξία είναι 51.775,19 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 

- Στο προϊόν λάδι 15-40 πετρελαίου extra turbo diesel  προσέφερε για ποσότητα 1200 
λίτρων 3,49 ευρώ πλέον Φ.Π.Α, έναντι 6,25 ευρώ πλεόν Φ.Π.Α για 4400 λίτρα για τον 
Δήμο Έδεσσας.  Η προσφερόμενη τιμή για τον Δήμο Έδεσσας είναι  κατά 79,08% πιο  
υψηλή.
- Στο προϊόν υδραυλικό λάδι ISO 68 για 1000 λίτρα προσέφερε τιμή 2,42 ευρώ πλέον  
Φ.Π.Α έναντι 3,52 ευρώ πλέον Φ.Π.Α για το Δήμο Έδεσσας για ποσότητα 2.000 λίτρα.  
Η προσφερόμενη τιμή στον Δήμο Έδεσσας είναι κατά 45,45% πιο υψηλή.
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-  Στο προϊόν υγρό φρένων DOT 4  για  26,4 λίτρα προσέφερε τιμή 8,82 ευρώ πλέον  
Φ.Π.Α έναντι  10,95 ευρώ πλέον Φ.Π.Α για το Δήμο Έδεσσας.  Η προσφερόμενη τιμή  
στον Δήμο Έδεσσας είναι κατά 24,15% πιό υψηλή. 
- Στο προϊόν γράσο με βάση λιθίου NLGI 00  για 200 λίτρα προσέφερε τιμή 4,85 ευρώ 
πλέον Φ.Π.Α έναντι 6,25 ευρώ πλέον Φ.Π.Α για  120 λίτρα για το Δήμο Έδεσσας. Η 
προσφερόμενη τιμή στον Δήμο Έδεσσας είναι κατά 28,87% πιό υψηλή.

• Την 20-12-2018 με Αρ. Πρωτ.  25762 σύμβαση με τον  Δήμο Χαιδαρίου του 
Νομού Αττικής. Η συμβατική αξία είναι 35.126,00€ ευρώ πλέον Φ.Π.Α

- Στο προϊόν υδραυλικό λάδι ISO 68 για 5000 λίτρα προσέφερε τιμή 3,10 ευρώ πλέον  
Φ.Π.Α έναντι 3,52 ευρώ πλέον Φ.Π.Α για το Δήμο Έδεσσας. Η προσφερόμενη τιμή στον  
Δήμο Έδεσσας είναι κατά 13,55% πιο υψηλή.
- Στο προϊόν αντιψυκτικό  για 600 λίτρα προσέφερε τιμή 1,16 ευρώ πλέον Φ.Π.Α έναντι  
3,52  ευρώ  πλέον  Φ.Π.Α  για  το  Δήμο  Έδεσσας.  Η  προσφερόμενη  τιμή  στον  Δήμο  
Έδεσσας είναι κατά 203,45% πιο υψηλή.

• Την  11-01-2019  με  Αρ.  Πρωτ.  582  σύμβαση  με  τον  Δήμο  Μαρκοπούλου 
Μεσογαίας του Νομού Αττικής. Η συμβατική αξία είναι 61.914,00€ ευρώ πλέον  
Φ.Π.Α

- Στο προϊόν λάδι SAE 15W-40 πετρελαίου προσέφερε για ποσότητα 1600 λίτρων 3,98 
ευρώ  πλέον  Φ.Π.Α,  έναντι  6,25  ευρώ  πλεόν  Φ.Π.Α  για  4400 λίτρα  για  τον  Δήμο 
Έδεσσας. Η προσφερόμενη τιμή για τον Δήμο Έδεσσας είναι κατά 57,04% πιο υψηλή
 - Στο προϊόν υδραυλικό λάδι ISO 68 για 2000 λίτρα προσέφερε τιμή 2,67 ευρώ πλέον  
Φ.Π.Α έναντι 3,52 ευρώ πλέον Φ.Π.Α για το Δήμο Έδεσσας. Η προσφερόμενη τιμή στον  
Δήμο Έδεσσας είναι κατά 31,84% πιο υψηλή
Στο προϊόν αντιψυκτικό  για 1600 λίτρα προσέφερε τιμή 2,90 ευρώ πλέον Φ.Π.Α έναντι  
3,52  ευρώ  πλέον  Φ.Π.Α  για  το  Δήμο  Έδεσσας.  Η  προσφερόμενη  τιμή  στον  Δήμο  
Έδεσσας είναι κατά 21,38% πιο υψηλή.

• Την 14-01-2019 με Αρ. Πρωτ. 946 σύμβαση με τον Δήμο Βεροίας  του Νομού 
Ημαθίας. Η συμβατική αξία είναι 95.781,60€ ευρώ πλέον Φ.Π.Α

-Στο προϊόν λάδι  SAE 15W-40 πετρελαίου προσέφερε για ποσότητα 3120 λίτρων 3,30 
ευρώ  πλέον  Φ.Π.Α,  έναντι  6,25  ευρώ  πλεόν  Φ.Π.Α  για  4400  λίτρα  για  τον  Δήμο 
Έδεσσας. Η προσφερόμενη τιμή για τον Δήμο Έδεσσας είναι κατά 89,39% πιο υψηλή
-Στο προϊόν αντιψυκτικό  για 1500 λίτρα προσέφερε τιμή 1,30 ευρώ πλέον Φ.Π.Α έναντι  
3,52  ευρώ  πλέον  Φ.Π.Α  για  το  Δήμο  Έδεσσας.  Η  προσφερόμενη  τιμή  στον  Δήμο  
Έδεσσας είναι κατά 170,77% πιο υψηλή.
-Στο προϊόν υδραυλικό λάδι ISO 68 για 1872 λίτρα προσέφερε τιμή 2,70 ευρώ πλέον  
Φ.Π.Α έναντι 3,52 ευρώ πλέον Φ.Π.Α για το Δήμο Έδεσσας. Η προσφερόμενη τιμή στον  
Δήμο Έδεσσας είναι κατά 30,37% πιο υψηλή
- Στο προϊόν υγρό φρένων DOT 4  για  144 λίτρα προσέφερε τιμή 6,30 ευρώ πλέον  
Φ.Π.Α έναντι  10,95 ευρώ πλέον Φ.Π.Α για το Δήμο Έδεσσας.  Η προσφερόμενη τιμή  
στον Δήμο Έδεσσας είναι κατά 73,81% πιό υψηλή
-Στο προϊόν ενισχυμένο γράσο με βάση λιθίου NLGI 00  για 288 λίτρα   προσέφερε τιμή 
3,30 ευρώ πλέον Φ.Π.Α έναντι  6,25 ευρώ πλέον Φ.Π.Α για 120 λίτρα για το Δήμο  
Έδεσσας. Η προσφερόμενη τιμή στον Δήμο Έδεσσας είναι κατά 78,57% πιό υψηλή.

Να σημειωθεί  ότι  οι  τεχνικές προδιαγραφές  των ελαιολιπαντικών του Δήμου Βεροίας  
ταιριάζουν σχεδόν απόλυτα με του Δήμου Έδεσσας. 
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Παρατηρήθηκε επίσης ότι η προσφερόμενη τιμή για το Ad Blue για τον Δήμο Έδεσσας  
είναι 0,39 ευρώ το λίτρο ενώ στις άλλες συμβάσεις κυμαίνεται  από 0,57, εώς   1,26  
πλέον Φ.Π.Α

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία των οικονομικών προσφορών της εταιρείας ELDON’S  
HELLAS LTD προς τους προαναφερόμενους Δήμους διαπιστώνεται ότι η  προσφερόμενη  
τιμή  για  τα  είδη  που  ενδιαφέρεται  να  προμηθευτεί  ο  Δήμος  Έδεσσας  είναι  αρκετά  
υψηλότερη ακόμα και στις περιπτώσεις που η ποσότητα που προτίθεται να προμηθευτεί ο  
Δήμος Έδεσσας είναι μεγαλύτερη.
         Ενόψει  των  ανωτέρω  ο  Αντιπρόεδρος  κάλεσε  τα  μέλη της  Οικονομικής 
Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον 
Αντιπρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη την αριθ. πρωτ. 850/18-1-2019 γνωμοδότηση 
της  Επιτροπής  Διαγωνισμού,  την  αριθ.  πρωτ.  324/9-1-2019  γνωμοδότηση  της 
Επιτροπής  Αξιολόγησης  των  Ενστάσεων  του  Διαγωνισμού  της  προμήθειας  με  τίτλο 
«Προμήθεια Ελαιολιπαντικών (Οχημάτων – Μηχανημάτων) για τις ανάγκες του 
Δήμου από τον Νοέμβριο 2018 έως και το 2020»,  την αριθ. πρωτ. 278/08-01-
2019 ένσταση της εταιρείας «ELDON’S Hellas Ltd» κατά του πρακτικού με αριθμό 
απόφασης 305/2018 όμοιας δικής της καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 
3852/2010(ΦΕΚ  Α'  87) «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Διοίκησης  και  Αυτοδιοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

Αποφασίζει ομόφωνα
         Τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση της προμήθειας 
με  τίτλο  «Προμήθεια  Ελαιολιπαντικών  (Οχημάτων  –  Μηχανημάτων)  για  τις 
ανάγκες του Δήμου από τον Νοέμβριο 2018 έως και το 2020», διότι κρίνεται ως 
μη συμφέρουσα από οικονομικής άποψης για το Δήμο η προσφορά της εταιρείας 
«ELDON’S Hellas Ltd», σύμφωνα με την παρ. δ του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:30 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 6/2019.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 22-1-2019

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Χρήστος  Πέτκος,  Ιωάννης 
Χατζόγλου (Αναπλ. μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
-Επιτροπή Αξιολόγησης των Ενστάσεων του Διαγωνισμού ( Πρόεδρο κ. Ηλ. Γκουγιάννο).
- Τακτικά κι Αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού ( Πρόεδρο κ. Σάββα 
Νεσλεχανίδη).
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