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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

46/2020 
από το πρακτικό της 7ης/07.04.20201  

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς  

 

 

Θέμα 1ο : Κατακύρωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών 

καυσίμων και λιπαντικών» του Δήμου Αγιάς και των Νομικών του Προσώπων, για τις ΟΜΑΔΕΣ: 2, 5 και 7. 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα Τρίτη 07.04.2020, ώρα 12:30 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) και μετά από την με αριθμό πρωτ.: 

3123/03.04.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου 

και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (Α΄87). 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

επτά ( 7 ) μελών ήταν:  

  Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος 

3. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 4. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

5. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος  6. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος 

7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, 

διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση 

τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’): «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους», με 

τις οποίες ορίζεται ότι: «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και 

των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά 

περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 

87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης 

σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών». 

                                                 
1 Η συνεδρίαση διεξήχθη με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’). 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
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Θέμα 1ο : Κατακύρωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών 

καυσίμων και λιπαντικών» του Δήμου Αγιάς και των Νομικών του Προσώπων, για τις ΟΜΑΔΕΣ: 2, 5 και 7. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

Με την υπ’ αριθ. 29/2020 (ΑΔΑ: ΩΑΦΔΩ6Ι-ΕΒΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, 

περί Έγκρισης των αποτελεσμάτων (προσωρινός ανάδοχος) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την 

προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών» του Δήμου Αγιάς και των Νομικών του 

Προσώπων:  

 

Α. Εγκρίθηκε το υπ’ αριθ. 2300/05-03-2020 Πρακτικό Ι (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης / Ελέγχου και 

αξιολόγησης του (υπο) φακέλου: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής / Τεχνική Προσφορά») και το υπ’ αριθ. 

2454/10-03-2020 Πρακτικό ΙΙ (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης του (υπο)φακέλου: 

«Οικονομική Προσφορά») του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια 

υγρών καυσίμων και λιπαντικών» του Δήμου Αγιάς και των Νομικών του Προσώπων, συνολικού 

προϋπολογισμού 245.726,68 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%). 

 

Β. Αναδείχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ομάδες:  

➢ ΟΜΑΔΑ 2: Δήμος Αγιάς για Δ.Ε. Ευρυμενών  

➢ ΟΜΑΔΑ 5: Ν.Π.Ι.Δ. «Καλυψώ» για Δ.Ε. Ευρυμενών 

➢ ΟΜΑΔΑ 7: Σχολική Επιτροπή Α΄ θμιας Εκπαίδευσης για Δ.Ε. Ευρυμενών  

η επιχείρηση «ΣΕΛΗΝΗΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ», γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους 

της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, όπως προκύπτει από τα 

σχετικά Πρακτικά που συνέταξε η αρμόδια Επιτροπή. 

 

Η υπ’ αριθ. 29/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες στον 

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με Αριθμό Συστήματος: 85624, με το υπ’ αριθ. 2804/18-03-2020 

έγγραφο της Προέδρου της Ε.Δ, μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με το οποίο γνωστοποιήθηκε και η προβλεπόμενη προθεσμία για την άσκηση 

προδικαστικών προσφυγών (έως την 28η Μαρτίου 2020 και ώρα 24:00).  

 

Μετά την παρέλευση της τασσόμενης προθεσμίας, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι κατά της υπ’ αριθ. 29/2020 

απόφασης της Ο.Ε. δεν υποβλήθηκαν προδικαστικές προσφυγές για τις ΟΜΑΔΕΣ: 2, 5 και 7. 

 

Ο Δήμαρχος Αγιάς απηύθυνε την υπ’ αριθ. 3030/30-03-2020 Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ΟΜΑΔΕΣ: 2, 5 και 7  - μέσω της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) - στον προσωρινό 

ανάδοχο, ήτοι στη διαγωνιζόμενη επιχείρηση: «ΣΕΛΗΝΗΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ», με την οποία καλούνταν να 

προσκομίσει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα αποδεικτικά 

έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 

2.2.6.2. της υπ’ αριθ. 908/31-01-2020 διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των 

λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.5  αυτής. 

 

Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού συνήλθε σε συνεδρίαση, προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική 

αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης». 

 

Αφού προχώρησε στην αποσφράγιση του ηλεκτρονικού φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

προσωρινού αναδόχου «ΣΕΛΗΝΗ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ» για τις ΟΜΑΔΕΣ: 2, 5 και 7 και στον έλεγχό τους, 

διαπίστωσε την νομιμότητα και την πληρότητά τους και συνέταξε το υπ’ αριθ. 3141/06-04-2020  Πρακτικό 

ΙV (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης του (υπο)φακέλου: «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 

για τις ΟΜΑΔΕΣ: 2, 5 και 7). 
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Το υπ’ αριθ. 3141/06-04-2020  Πρακτικό ΙV, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης, 

υποβάλλεται για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 

6 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016, καθώς και της παρ. 3.2 του άρθρου 3 της διακήρυξης του 

διαγωνισμού, όπου ορίζεται: «Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με 

τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση 

δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 

αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει 

την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 105 του ν.4412/16. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας 

κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό 

ανάδοχο. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης».  

 

Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, εδ. θ΄ του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την 

παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ-53 Α΄/11-3-20), η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα: 

«να αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση 

κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, 

μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και 

αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους».  

 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:  

1. την υπ’ αριθ. 908/31-01-2020 (ΑΔΑΜ «20PROC006238049 2020-02-04») διακήρυξη του Ανοικτού 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια υγρών 

καυσίμων και λιπαντικών» του Δήμου Αγιάς και των Νομικών του Προσώπων, 

2. τις υποβληθείσες προσφορές για τις ΟΜΑΔΕΣ: 2, 5 και 7, 

3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

4. το υπ’ αριθ. 2300/05-03-2020 Πρακτικό Ι (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης / Ελέγχου και 

αξιολόγησης του (υπο)φακέλου: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής / Τεχνική Προσφορά»), 

5. το υπ’ αριθ. 2454/10-03-2020 Πρακτικό ΙΙ (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης του 

(υπο)φακέλου: «Οικονομική Προσφορά»), 

6. την υπ’ αριθ. 29/2020 (ΑΔΑ: ΩΑΦΔΩ6Ι-ΕΒΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αγιάς, περί Έγκρισης των αποτελεσμάτων (προσωρινός ανάδοχος) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών» του Δήμου Αγιάς 

και των Νομικών του Προσώπων, 

7. την υπ’ αριθ. 3030/30-03-2020 Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για την 

προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ΟΜΑΔΕΣ: 2, 5 και 7 του Δημάρχου Αγιάς, 

8. το υπ’ αριθ. 3141/06-04-2020  Πρακτικό ΙV (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης του 

(υπο)φακέλου: «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» για τις ΟΜΑΔΕΣ: 2, 5 και 7), 

 

εισηγούμαι με απόφασή σας: 

 

Α. Να εγκρίνετε το υπ’ αριθ. 3141/06-04-2020 Πρακτικό ΙV (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και 

Αξιολόγησης του (υπο)φακέλου: «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» για τις ΟΜΑΔΕΣ: 2, 5 και 7), του 

Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών» 

του Δήμου Αγιάς και των Νομικών του Προσώπων, συνολικού προϋπολογισμού 245.726,68 ευρώ (με 

Φ.Π.Α. 24%). 

 

Β. Να κατακυρώσετε τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις 

ομάδες:  

➢ ΟΜΑΔΑ 2: Δήμος Αγιάς για Δ.Ε. Ευρυμενών  

➢ ΟΜΑΔΑ 5: Ν.Π.Ι.Δ. «Καλυψώ» για Δ.Ε. Ευρυμενών 

➢ ΟΜΑΔΑ 7: Σχολική Επιτροπή Α΄ θμιας Εκπαίδευσης για Δ.Ε. Ευρυμενών  
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στην επιχείρηση: «ΣΕΛΗΝΗΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ», με ποσοστό έκπτωσης – 3 % (μείον τρία τοις εκατό) 

(επί της εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης εκάστου είδους, όπως αυτή 

ανακοινώνεται από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής 

Ενότητας Λάρισας, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού, που αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα 

του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης).  

 

Επισημαίνεται ότι κατά της κατακυρωτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου χωρεί 

προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της υπ’ αριθ. 908/31-01-2020 Διακήρυξης. 

 

 

Για το θέμα καταγράφηκαν, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων,  οι παρακάτω τοποθετήσεις: 

- Ιωάννης Αγγελάκας, μέλος της Επιτροπής: «Θα ψηφίζουμε όχι, διότι επί πολλά έτη δημιουργείτε 

διαγωνιστικές συνθήκες μονόδρομης επιλογής προμηθεύτριας εταιρείας και όχι γιατί δεν έγινε σωστά η 

διαδικασία». 

 

- Αντώνης Γκουντάρας, Πρόεδρος της Επιτροπής:  

«Κάναμε όλες τις διαδικασίες που ορίζει η νομοθεσία, κάναμε ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό και 

ακολουθήσαμε ότι ακριβώς προβλέπεται στην προκήρυξη.  Δεν διαμορφώσαμε ιδιαίτερες συνθήκες, 

δεν είχαμε καμιά φωτογραφική διάταξη και δεν αποκλείσαμε κανέναν από τον διαγωνισμό.  

Περιμένουμε τις προτάσεις σας για διαφορετική προσέγγιση του θέματος, εννοείται στο πλαίσιο που 

ορίζουν οι σχετικές διατάξεις».  

 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55/11.03.2020): 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 

Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους», 

- τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 4 και 9 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄): «Δημοτικός και Κοινοτικός 

Κώδικας», 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1θ΄ του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄): «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως 

κυρώθηκε με το ν. 4111/13 (Α΄18): «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/ 2012, 

κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης 

της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια 

Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του 

Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης 

Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής 

Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή 

εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις», 

- τις διατάξεις των άρθρων 5, 26, 54, 116 και 117 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄): «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

- τον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων του Δήμου Αγιάς, οικονομικού έτους 2020, που 

εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 204/2019 (ΑΔΑ: 6Ε0ΞΩ6Ι-ΙΓ3) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αγιάς, η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 398/3934/21.01.2020 (ΑΔΑ: Ω74ΝΟΡ10-ΨΘ3) 

απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 

- τις υπ’ αριθμ. 109/27-01-2020 (ΑΔΑ: ΩΧΨΛΩ6Ι-Π32), 110/27-01-2020 (ΑΔΑ: 6ΚΝΥΩ6Ι-3ΧΔ), 

111/27-01-2020 (ΑΔΑ: 65Γ2Ω6Ι-Ι9Α), 112/27-01-2020 (ΑΔΑ: ΨΨΜΛΩ6Ι-ΥΦΔ), 113/27-01-2020 

(ΑΔΑ:6ΦΦΥΩ6Ι-ΔΓΜ) & 114/27-01-2020 (ΑΔΑ:ΨΠΞ0Ω6Ι-Μ0Θ), αποφάσεις του Διατάκτη Δήμου 
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Αγιάς περί διάθεσης/ψήφισης των σχετικών πιστώσεων του προϋπολογισμού του τρέχοντος οικ. έτους 

2020, 

- την υπ’ αριθμ. 10/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών 

και καθορισμός όρων διακήρυξης του  ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “προμήθεια υγρών 

καυσίμων, φυσικού αερίου και λιπαντικών” του Δήμου Αγιάς και των Νομικών του Προσώπων», 

- την υπ’ αριθμ. 29/2020 (ΑΔΑ: ΩΑΦΔΩ6Ι-ΕΒΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αγιάς, περί Έγκρισης των αποτελεσμάτων (προσωρινός ανάδοχος) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών» του Δήμου Αγιάς και 

των Νομικών του Προσώπων, 

- την υπ’ αριθμ. 23/2019 (ΑΔΑ:6179ΟΚ6Σ-ΕΧΝ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. 

«ΚΑΛΥΨΩ», περί συμμετοχής της Κοινωφελούς Επιχείρησης στον ενιαίο διαγωνισμό των καυσίμων του 

Δήμου Αγιάς, 

- την υπ’ αριθμ. 05/2020 (ΑΔΑ: ΩΖΛ2ΟΚ6Σ-ΘΞΧ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. 

«ΚΑΛΥΨΩ» περί διάθεσης/ψήφισης των σχετικών πιστώσεων των καυσίμων του προϋπολογισμού του 

τρέχοντος οικ. έτους 2020, 

- την υπ’ αριθ. 05/2020 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης περί έγκρισης 

διενέργειας της προμήθειας και Διάθεσης/Ψήφισης Πίστωσης, 

- την υπ’ αριθμ. 39/2019 Μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για την 

προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών», 

- την υπ’ αριθμ. 908/31-01-2020 Διακήρυξη του Δημάρχου, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και 

αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 

«20PROC006238049 2020-02-04», (Περίληψη διακήρυξης ΑΔΑ: 680ΥΩ6Ι-ΙΛΕ), 

- το υπ’ αριθ. 2300/05-03-2020 Πρακτικό Ι (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης / Ελέγχου και αξιολόγησης 

του (υπο)φακέλου: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής / Τεχνική Προσφορά»), 

- το υπ’ αριθμ. 2454/10-03-2020 Πρακτικό ΙΙ (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης του 

(υπο)φακέλου: «Οικονομική Προσφορά»), 

- την υπ’ αριθ. 3030/30-03-2020 Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για την 

προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ΟΜΑΔΕΣ: 2, 5 και 7 του Δημάρχου Αγιάς, 

- το υπ’ αριθ. 3141/06-04-2020 Πρακτικό ΙV (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης του 

(υπο)φακέλου: «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» για τις ΟΜΑΔΕΣ: 2, 5 και 7) 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  
 

Α. Εγκρίνουμε το υπ’ αριθ. 3141/06-04-2020 Πρακτικό ΙV (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και 

Αξιολόγησης του (υπο)φακέλου: «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» για τις ΟΜΑΔΕΣ: 2, 5 και 7), του 

Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών» 

του Δήμου Αγιάς και των Νομικών του Προσώπων, συνολικού προϋπολογισμού 245.726,68€ (με Φ.Π.Α. 

24%). 

 

Β. Κατακυρώνουμε τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις 

ομάδες:: 

➢ ΟΜΑΔΑ 2: Δήμος Αγιάς για Δ.Ε. Ευρυμενών  

➢ ΟΜΑΔΑ 5: Ν.Π.Ι.Δ. «Καλυψώ» για Δ.Ε. Ευρυμενών 

➢ ΟΜΑΔΑ 7: Σχολική Επιτροπή Α΄ θμιας Εκπαίδευσης για Δ.Ε. Ευρυμενών  

στην επιχείρηση: «ΣΕΛΗΝΗΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ» - ΑΦΜ: 045307515, με ποσοστό έκπτωσης – 3 % (μείον 

τρία τοις εκατό) (επί της εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης εκάστου 

είδους, όπως αυτή ανακοινώνεται από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης 

της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού, που αντιστοιχεί σε κάθε 

χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης).  

 

Γ. Επισημαίνεται ότι κατά της κατακυρωτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου χωρεί 

προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της υπ’ αριθ. 908/31-01-2020 Διακήρυξης. 
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Δ. Οι δαπάνες της προμήθειας: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών» του Δήμου και των 

Νομικών του Προσώπων, έχουν διατεθεί (ψηφισθεί) με τις υπ’ αριθμ 109/27-01-2020 (ΑΔΑ: ΩΧΨΛΩ6Ι-

Π32), 110/27-01-2020 (ΑΔΑ: 6ΚΝΥΩ6Ι-3ΧΔ), 111/27-01-2020 (ΑΔΑ: 65Γ2Ω6Ι-Ι9Α), 112/27-01-2020 

(ΑΔΑ: ΨΨΜΛΩ6Ι-ΥΦΔ), 113/27-01-2020 (ΑΔΑ:6ΦΦΥΩ6Ι-ΔΓΜ) & 114/27-01-2020 (ΑΔΑ:ΨΠΞ0Ω6Ι-

Μ0Θ), αποφάσεις του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς και θα βαρύνουν τους κωδικούς αριθμούς των εξόδων 

(Κ.Α.Ε.) του προϋπολογισμού  Δήμου του οικονομικού έτους 2020 που αναφέρονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προϋπολογισμός 
02.10.6643.01 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 18.600,00 

02.10.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 4.120,01 

02.20.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 75.147,99 

02.20.6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 16.000,00 

02.30.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 35.000,00 

02.30.6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 8.883,56 

  

Ε. Η παρούσα να αποσταλεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας και να κοινοποιηθεί στα Τμήματα 

Οικονομικών Υπηρεσιών και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες. 

 

Καταψήφισαν τα μέλη της Επιτροπής: Ιωάννης Αγγελάκας και Δημήτριος Κορδίλας για τους λόγους που 

αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 46/2020. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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