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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 257/2018   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
3.    ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ   
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ 
ΑΡ.  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  63497    ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΕ  ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΙΝΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ 
ΈΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2018 
ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 2020».

Σήμερα Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα 09:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα από 
έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 20168/12-11-2018 του Αντιπροέδρου της, που είχε 
επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, 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. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος, 
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Τακτ. μέλος,
3. Αναστάσιος Δίου Αναπλ. μέλος,
4. Ιωάννης Χατζόγλου Αναπλ. μέλος.

1. Χρήστος Δασκάλου  - Αντιπρόεδρος
2. Χρήστος Βερικούκης – Τακτ. μέλος,
3. Ιωάννης Μουράτογλου- Τακτ. μέλος,
4. Γεώργιος Κούκος – Τακτ.μέλος,
5.  Χρήστος Πέτκος 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 συζητηθεί 
σήμερα  ως  κατεπείγον,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.  3  του  άρθρου  75  του 
Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), το παρακάτω θέμα: 
      v Έγκριση  τεχνικών  προδιαγραφών,  κατάρτιση  των όρων δημοπράτησης  και 
συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ 
“ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ”  ΤΗΣ  ΕΔΕΣΣΑΣ  ΚΑΙ  ΣΥΝΤΑΞΗ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ». 
         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα
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κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον, το οποία πρέπει να συζητηθεί σήμερα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθεί 
σχετική απόφαση. 
         Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  εκθέτει στα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής το αριθ. πρωτ. 120180/12-11-2018 πρακτικό συνοπτικού 
Διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2018 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 2020», της Επιτροπής Διαγωνισμού, όπως 
αυτή είχε συγκροτηθεί με την αριθ. 175/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
το οποίο έχει ως εξής:

3ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ,  

ΔΙΕΘΝΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 63497   ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2018 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 2020».

    
 Σήμερα  Δευτέρα   12  Νοεμβρίου   2018   συνήλθε  σε  συνεδρίαση  η  Επιτροπή  

Διενέργειας της Δημοπρασίας και  Αξιολόγησης των Προσφορών (Επιτροπή Διαγωνισμού  
Ε.Δ.) της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ  
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ  
ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2018 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 2020», που συγκροτήθηκε με την αριθ. 175/2018 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας και αποτελούμενη από τους:

• Σάββας Νεσλεχανίδης  ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών  (Πρόεδρος),
• Χρήστος Ούρδας , ΠΕ Διοικητικού (Μέλος),
• Θωμάς Κίτκας , ΠΕ Οικονομικού Μέλος)
    Αντικείμενο  της  συνάντησης  είναι  η  αποσφράγιση  και  ο  έλεγχος  των  

Δικαιολογητικών  Κατακύρωσης  του  συμμετέχοντα  στον  διαγωνισμό  της  Διακήρυξης  
15113/24-08-2018, όπως περιγράφεται στο θέμα.

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

Μετά την έγκριση των Πρακτικών 1 & 2 από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  
Έδεσσας (υπ. αριθ. 233/2018 απόφαση της  Ο.Ε.) και κατόπιν της έγγραφης ειδοποίησης  
από την Αναθέτουσα Αρχή προς τους
1) Ιωαννίδη Αλέξανδρου του Φωτίου ως  προσωρινού αναδόχου (για τις ομάδες Α και  

Γ)  από την Αναθέτουσα Αρχή (έγγραφο αριθ. πρωτ. 18763/24-10-2018), για την 
προσκόμιση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης και 

2) Τσώτση  Χριστίνα  του  Κωνσταντίνου ως   προσωρινής  αναδόχου  (για  τις  ομάδες  
Β,Δ,Ε,ΣΤ και Ζ)  από την Αναθέτουσα Αρχή (έγγραφο αριθ. πρωτ.  18762/24-10-
2018), για την προσκόμιση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης,

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στις  12/11/2018 και ώρα 11:00 π.μ (κατόπιν 
της  αριθμ  πρωτ.  19768/6-11-2018 ανακοίνωση του προέδρου της)  στην ηλεκτρονική  
αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης των Ιωαννίδη Αλέξανδρου του Φωτίου  
και  της  Τσώτση  Χριστίνας  του  Κωνσταντίνου  μέσω  της  ηλεκτρονικής  πλατφόρμας  του  
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Η  Επιτροπή  διαγωνισμού  διαπίστωσε  ότι  κατατέθηκε  εμπρόθεσμα  φάκελος  
δικαιολογητικών κατακύρωσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στις  6/11/2018 του 
Ιωαννίδη  Αλέξανδρου  του  Φωτίου  καθώς  επίσης  κατατέθηκε  εμπρόθεσμα  φάκελος  
δικαιολογητικών κατακύρωσης  μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στις 6/11/2018  της 
Τσώτση Χριστίνας του Κωνσταντίνου.
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Επίσης ,η Επιτροπή εξέτασε και τη συμμόρφωση των προσωρινών αναδόχων με την  
υποχρέωση υποβολής των φακέλων «  Δικαιολογητικά προσκομιστούν  εντός  προθεσμίας  
Κατακύρωσης» που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και απαιτούνται να τριών (3) εργάσιμων  
ημερών σπό την ηλεκτρονική υποβολή. Η ανωτέρω υποχρέωση εκπληρώθηκε από τους  
προσωρινούς  αναδόχους  ,καθώς  υπέβαλλαν  εμπρόθεσμα  φακέλους  δικαιολογητικών  
κατακύρωσης  (αρ  πρωτ  19.256/31-10-2018  Τσώτση  Χριστίνα,   αρ  πρωτ  
19.257/31/10/28 Ιωαννίδης Αλέξανδρος) στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας.

Από τον τελικό έλεγχο του συνόλου των υποβληθέντων δικαιολογητικών προέκυψε η μη  
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης .

Έχοντας  υπόψη τα ανωτέρω η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  εισηγείται  προς  τα μέλη της  
Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
Α)  Την  έγκριση  του  Πρακτικού  Αποσφράγισης  και  Ελέγχου  Δικαιολογητικών  

Κατακύρωσης.
Β)  Την  κατακύρωση  των  συμβάσεων  της  προμήθειας  με  τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ  
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2018 ΕΩΣ ΚΑΙ  
ΤΟ 2020» στους:

1)Ιωαννίδη Αλέξανδρο του Φωτίου για τις  ομάδες Α και  Γ της 15113/24-08-2018  
διακήρυξης σύμφωνα με την αρ συστήματος 63497 (Αρ Προσφ 113041) ως ακολούθως 

Για  την  ομάδα  ειδών  Α  το  ποσό  της  οικονομικής  προσφοράς  του  κ.  Ιωαννίδη  
Αλεξάνδρου του Φωτίου ανέρχεται  στο ποσό των διακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες και  
σαράντα έξι ευρώ  (289.046,00€) ποσό που αντιστοιχεί σε αρνητική έκπτωση 4,5%, επί  
της  μέσης  τιμής  λιανικής  πώλησης  του  Παρατηρητηρίου  Τιμών  Υγρών  Καυσίμων  του  
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και 

Για  την  ομάδα  ειδών  Γ  το  ποσό  της  οικονομικής  προσφοράς  του  κ.  Ιωαννίδη  
Αλεξάνδρου του Φωτίου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν έξι χιλιάδες εννιακόσια εξήντα  
ευρώ και έξι λεπτά  (106.960,06€) ποσό που αντιστοιχεί σε αρνητική έκπτωση 4,5%, επί  
της  μέσης  τιμής  λιανικής  πώλησης  του  Παρατηρητηρίου  Τιμών  Υγρών  Καυσίμων  του  
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

2)Τσώτση Χριστίνα του Κωνσταντίνου για τις ομάδες Β.Δ.Ε.ΣΤ  και Ζ της 15113/24-08-
2018  διακήρυξης σύμφωνα με την αρ συστήματος 63497 (Αρ Προσφ 113062) 

Για την ομάδα ειδών Β το ποσό της οικονομικής προσφοράς της κ. Τσώτση Χριστίνα του  
Κωνσταντίνου ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα πέντε χιλιάδες και πεντακόσια ενενήντα  
οκτώ ευρώ  (95.598,00€) ποσό που αντιστοιχεί σε αρνητική έκπτωση 4,5%, επί της μέσης  
τιμής  λιανικής πώλησης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου  
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Για την ομάδα ειδών Δ το ποσό της οικονομικής προσφοράς της κ. Τσώτση Χριστίνα του  
Κωνσταντίνου ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδες  και διακόσια εικοσιοκτώ ευρώ  
(15.228€) ποσό που αντιστοιχεί σε αρνητική έκπτωση 4,5%, επί της μέσης τιμής λιανικής  
πώλησης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και  
Ανταγωνιστικότητας.

Για την ομάδα ειδών Ε το ποσό της οικονομικής προσφοράς της κ. Τσώτση Χριστίνα του  
Κωνσταντίνου ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια τριάντα ευρώ  
και εικοσιοκτώ λεπτά (78.830,28€)  ποσό που αντιστοιχεί σε αρνητική έκπτωση 4,5%, επί  
της  μέσης  τιμής  λιανικής  πώλησης  του  Παρατηρητηρίου  Τιμών  Υγρών  Καυσίμων  του  
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
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Για την ομάδα ειδών ΣΤ το ποσό της οικονομικής προσφοράς της κ. Τσώτση Χριστίνα  
του Κωνσταντίνου ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα τρία ευρώ και οκτακόσια  
ευρών (253.800€) ποσό που αντιστοιχεί σε αρνητική έκπτωση 4,5%, επί της μέσης τιμής  
λιανικής  πώλησης  του  Παρατηρητηρίου  Τιμών  Υγρών  Καυσίμων  του  Υπουργείου  
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και 

Για την ομάδα ειδών Ζ το ποσό της οικονομικής προσφοράς της κ. Τσώτση Χριστίνα του  
Κωνσταντίνου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ογδόντα έξι ευρώ και εκατόν είκοσι λεπτά  
(186.120€) ποσό που αντιστοιχεί σε αρνητική έκπτωση 4,5%, επί της μέσης τιμής λιανικής  
πώλησης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και  
Ανταγωνιστικότητας.

        Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
εγκρίνει  το  ανωτέρω  πρακτικό  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  και  να  κατακυρώσει  το 
αποτέλεσμα του Διαγωνισμού.
           Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της, το αριθ. πρωτ. 20180/12-11-2018 πρακτικό -3 
της Επιτροπής Διαγωνισμού, τις αριθ. 175/2018, 178/2018 216/2018 και 233/2018 
αποφάσεις της, την αριθ. πρωτ. 15113/24-8-2018 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.  20180/12-11-2017  πρακτικό  -3 της  Επιτροπής 

Διαγωνισμού, του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αριθ. Συστ. 63497 για την 
προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2018 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 2020».
        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,  αναδεικνύονται  ανάδοχοι 
(οριστικοί)  της  προμήθειας  με  τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΙΝΗΣΗΣ  ΚΑΙ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΑΠΟ ΤΟΝ  ΝΟΕΜΒΡΙΟ  ΤΟΥ 2018  ΕΩΣ  ΚΑΙ  ΤΟ 2020», συνολικού 
προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου διακοσίων δέκα επτά χιλιάδων διακοσίων ενενήντα 
ευρώ και δέκα επτά λεπτών (1.217.290,17€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,: 
1)  Ο Ιωαννίδης  Αλέξανδρος  του  Φωτίου  με  ΑΦΜ-  034545708-,  και  έδρα  την  οδό 
Εγνατίας 17 της πόλης της Έδεσσας,  για τις ομάδες Α και Γ της 15113/24-08-2018 
διακήρυξης σύμφωνα με την αρ συστήματος 63497 (Αρ Προσφ 113041) με προσφορές 
ως ακολούθως:
►  Για  την  ομάδα  ειδών  Α  το  ποσό  της  οικονομικής  προσφοράς  του  κ.  Ιωαννίδη 
Αλεξάνδρου του Φωτίου ανέρχεται στο ποσό των διακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες και 
σαράντα έξι ευρώ (289.046,00€) ποσό που αντιστοιχεί σε αρνητική έκπτωση 4,5%, επί 
της μέσης τιμής λιανικής πώλησης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και 

►  Για  την  ομάδα  ειδών  Γ  το  ποσό  της  οικονομικής  προσφοράς  του  κ.  Ιωαννίδη 
Αλεξάνδρου του Φωτίου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν έξι χιλιάδες εννιακόσια εξήντα 
ευρώ και έξι λεπτά  (106.960,06€) ποσό που αντιστοιχεί σε αρνητική έκπτωση 4,5%, 
επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
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2)  Η κα Τσώτση Χριστίνα του Κωνσταντίνου  με ΑΦΜ-075850560-, και έδρα την οδό 
Εγνατίας 17 της πόλης της Έδεσσας, για τις ομάδες Β.Δ.Ε.ΣΤ  και Ζ της 15113/24-08-
2018  διακήρυξης  σύμφωνα με την αρ συστήματος  63497 (Αρ Προσφ 113062)  με 
προσφορές ως ακολούθως: 
► Για την ομάδα ειδών Β το ποσό της οικονομικής προσφοράς της κ. Τσώτση Χριστίνα 
του  Κωνσταντίνου  ανέρχεται  στο  ποσό  των  ενενήντα  πέντε  χιλιάδες  και  πεντακόσια 
ενενήντα οκτώ ευρώ  (95.598,00€) ποσό που αντιστοιχεί σε αρνητική έκπτωση 4,5%, 
επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

► Για την ομάδα ειδών Δ το ποσό της οικονομικής προσφοράς της κ. Τσώτση Χριστίνα 
του Κωνσταντίνου ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδες  και διακόσια εικοσιοκτώ 
ευρώ (15.228€) ποσό που αντιστοιχεί σε αρνητική έκπτωση 4,5%, επί της μέσης τιμής 
λιανικής  πώλησης  του  Παρατηρητηρίου  Τιμών  Υγρών  Καυσίμων  του  Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

► Για την ομάδα ειδών Ε το ποσό της οικονομικής προσφοράς της κ. Τσώτση Χριστίνα 
του Κωνσταντίνου ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια τριάντα 
ευρώ και εικοσιοκτώ λεπτά (78.830,28€)  ποσό που αντιστοιχεί σε αρνητική έκπτωση 
4,5%,  επί  της  μέσης  τιμής  λιανικής  πώλησης  του  Παρατηρητηρίου  Τιμών  Υγρών 
Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

► Για την ομάδα ειδών ΣΤ το ποσό της οικονομικής προσφοράς της κ. Τσώτση Χριστίνα 
του Κωνσταντίνου ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα τρία ευρώ και οκτακόσια 
ευρών  (253.800€) ποσό που αντιστοιχεί  σε αρνητική έκπτωση 4,5%, επί της μέσης 
τιμής λιανικής πώλησης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και 

► Για την ομάδα ειδών Ζ το ποσό της οικονομικής προσφοράς της κ. Τσώτση Χριστίνα 
του Κωνσταντίνου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ογδόντα έξι ευρώ και εκατόν είκοσι 
λεπτά  (186.120€) ποσό που αντιστοιχεί  σε αρνητική έκπτωση 4,5%, επί  της μέσης 
τιμής λιανικής πώλησης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:00 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 257/2018.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 19-11-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αναστάσιος  Δίου  (Αναπλ. 
μέλος), Ιωάννης Χατζόγλου (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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