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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 260/2018   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΌΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
ΚΑΙ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  (ΟΧΗΜΑΤΩΝ  –  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ)  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 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
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. 
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         Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 20278/13-11-2018 εισήγηση της 
Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:
        Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1δ και ε του Ν.3852/2010: «[…]δ) αποφασίζει για 
την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από  
εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς  
επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών,  
παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και  εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες  
περιπτώσεις, ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους,  
συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την  
κείμενη  νομοθεσία.  Για  τη  διεξαγωγή  των  δημοπρασιών  και  την  αξιολόγηση  των  
προσφορών  μπορεί  να  συγκροτεί  επιτροπές,  από  μέλη  της,  δημοτικούς  ή  δημόσιους  
υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες, […]»
        Σύμφωνα με το άρθρο  54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές  
καθορίζονται  και  εγκρίνονται  πριν  την έναρξη της  διαδικασίας  σύναψης  της  σύμβασης  
κατά το άρθρο 61.»
       Σύμφωνα την υπ’ αριθ. 204/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίζετε ο  
τρόπος της διαδικασίας προμήθειας ελαιολιπαντικών των οχημάτων και μηχανημάτων του  
Δήμου Έδεσσας μέσω της διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού  λαμβάνοντας υπόψην  
τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 6 του Ν 4412/16
       Σύμφωνα με 55Π μελέτη της Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων  που συμπεριλαμβάνει τις  
τεχνικές  προδιαγραφές  της  προαναφερόμενης  προμήθειας   η  εκτιμώμενη  αξία  της  
σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 48.370,00  ευρώ. 
       Στους ΚΑ 20.6641, 30.6641, και 35/6641  προϋπολογισμού του οικονομικού έτους  
2018 του Δήμου Έδεσσας έχουν εγγραφεί εξειδικευμένες πιστώσεις 24.185,00€ ευρώ και  
έχει εγκριθεί η διάθεσή τους με την αριθμό 144/2018 απόφαση της ΟΕ ,ενώ έχει εκδοθεί  
πολυετής έκθεση ανάληψη δαπάνης με αριθμό 486/18 και για τα έτη 2019 και 2020.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Λαμβάνοντας υπόψη :

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
2. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
3. την υπ’ αριθ. 204/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
4. την  αριθμό  55Π/2018  μελέτη  της  Υπηρεσίας  Τεχνικών  Έργων  τις   τεχνικές  

προδιαγραφές της προμήθειας
5. το σχέδιο της διακήρυξης του Δημάρχου  
6. την 144/2018 Απόφαση της ΟΕ 
7. την 486/18 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης
8. τις ανάγκες του Δήμου
9. Την Αριθ. Πρωτ. 20277/13-11-2018 Εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  

για τον ορισμό επιτροπή διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών 
• την  έγκριση  των  Τεχνικών  Προδιαγραφών  και  την  κατάρτιση  των  Όρων  

Δημοπράτησης  για  την  «Προμήθεια  ελαιολιπαντικών  (οχημάτων  –  
μηχανημάτων) για τις ανάγκες του δήμου από τον Νοέμβριο 2018 έως και  
το 2020», σύμφωνα με το συνημμένο Σχέδιο Διακήρυξης

• τον ορισμό της τριμελής επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του  
προαναφερόμενου  συνοπτικού  διαγωνισμού,  σύμφωνα  με  την  αριθ.  πρωτ.  
20277/13-11-2018 Εισήγηση.  

        Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της  Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 
        Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την 
εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. πρωτ. 20278/13-11-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. 
& Πολεοδομίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 εδαφ. ε του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 
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87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», το 
αριθ. πρωτ. 20277/13-11-2018 Πρακτικό Κλήρωσης καθώς τέλος τις διατάξεις τον Ν. 
4412/2016  (ΦΕΚ  Α  147/8.8.2016)  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και 
Υπηρεσιών»  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ),  όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,

Αποφασίζει ομόφωνα
      Α.  Εγκρίνει  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  καταρτίζει  τους  όρους για  την 
δημοπράτηση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ελαιολιπαντικών (οχημάτων – 
μηχανημάτων) για τις ανάγκες του δήμου από τον Νοέμβριο 2018 έως και το 
2020»,  προϋπολογισμού  σαράντα  οκτώ  χιλιάδων  τριακοσίων  εβδομήντα  ευρώ 
(48.370,00€) συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.,  όπως  αυτοί  φαίνονται  στο 
επισυναπτόμενο  στην  παρούσα  απόφαση  σχέδιο  διακήρυξης,  το  οποίο  αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι αυτής.
     Β. Συγκροτεί την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού της ανωτέρω προμήθειας 
μετά  από  κλήρωση,  σύμφωνα  με  το  αριθ.  πρωτ.  20277/13-11-2018  Πρακτικό 
Κλήρωσης, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας, η οποία αποτελείται από 
τους εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

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

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

1 Γρηγόριος Διγγόλης ΠΕ Δασολόγων (Αναπληρωτής Πρόεδρος)
2 Κοσμάς Καλογιαννίδης ΠΕ Αρχιτεκτόνων (Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος)
3 Ελένη Σύρκου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

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

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 260/2018.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 21-11-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

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

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ.& Π. κ. Ηλία Γκουγιάννο.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Μέλη Επιτροπών Τακτικά & Αναπληρωματικά.
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