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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 31.07.2020 

Αριθμ. πρωτ.: 6997 

 
Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27  

                   Τ.Κ. 40003, Αγιά  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350317 

Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

95/2020 
από το πρακτικό της 16ης/30.07.2020 τακτική 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς  

 

 

Θέμα 6ο : Ανάδειξη νέου προσωρινού αναδόχου στον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό «Προμήθεια 

υγρών καυσίμων και λιπαντικών» του Δήμου Αγιάς και των Νομικών του Προσώπων για την ΟΜΑΔΑ 9 

«Λιπαντικά» κατόπιν ακύρωσης του Δ μέρους της απόφασης με αριθμό 29/2020 (ΑΔΑ: ΩΑΦΔΩ6Ι-ΕΒΙ) 

της Οικονομικής Επιτροπής σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 597/2020 απόφαση της ΑΕΠΠ. 

 

 

Σήμερα Πέμπτη 30.07.2020, ώρα 17:00, στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε 

σε κεκλεισμένων των θυρών τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με το 

άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’), η οποία 

κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 (άρθρο 10) του Ν.4682/2020 και μετά την με αριθμό πρωτοκόλλου 

6822/26.07.2020 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. Αναστασίου Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος1 4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

5. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 6. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη κεκλεισμένων 

των θυρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 (άρθρο 10) του Ν.4682/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Αναπλήρωσε τον Δημήτριο Κορδίλα.  

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
ΑΔΑ: Ω5ΣΜΩ6Ι-Ι3Μ



Σελίδα 2 από 4 

Θέμα 6ο : Ανάδειξη νέου προσωρινού αναδόχου στον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό «Προμήθεια 

υγρών καυσίμων και λιπαντικών» του Δήμου Αγιάς και των Νομικών του Προσώπων για την ΟΜΑΔΑ 9 

«Λιπαντικά» κατόπιν ακύρωσης του Δ μέρους της απόφασης με αριθμό 29/2020 (ΑΔΑ: ΩΑΦΔΩ6Ι-ΕΒΙ) 

της Οικονομικής Επιτροπής σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 597/2020 απόφαση της ΑΕΠΠ. 

 

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

 

Ο Δήμος Αγιάς με την υπ΄ αριθμ. 908/31-01-2020 διακήρυξη , προκήρυξε τον ανοιχτό, ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Αγιάς και των Νομικών του 

Προσώπων, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης διακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων 

επτακοσίων είκοσι έξι ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (245.726,68 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 85624) με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών την 20-02-2020 και 

ημερομηνία δημοσίευσης του διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ την 04-02-2020 με ΑΔΑΜ 20PROC006238049 

2020-02-04.  

 

Στις 18-03-2020 αναρτήθηκε στον ηλεκτρονικό τόπο του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και κοινοποιήθηκε μέσω της 

λειτουργίας «επικοινωνία» του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού η υπ΄ αριθμ. 29/2020 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΑΦΔΩ6Ι-ΕΒΙ), με αριθμό πρωτοκόλλου: 2694/16-03-2020, δια της οπαίας 

επικυρώνεται το υπ’ αριθμόν 2300/05-03-2020 Πρακτικό I (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης/Ελέγχου και 

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

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

«Οικονομική Προσφορά»). Η Οικονομική επιτροπή αποδέχτηκε όλες τις προσφορές των εταιρειών που 

υπέβαλαν προσφορά για το Τμήμα 9/Ομάδα 9 «Λιπαντικά». 

 

Στις 27/03/2020 ασκήθηκε  Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) - Αρχή 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ΑΕΠΠ 373/27.03.2020, από την εταιρεία  με την επωνυμία «GAND 

OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο 

«GANDOIL» που εδρεύει στη θέση Ξηροπήγαδο, Βιομηχανική Περιοχή Μάνδρας, Τ.Κ. 19600, με την 

οποία επιδίωκε να ακυρωθεί η υπ' αριθμ. 29/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, 

να αποκλειστεί η εταιρεία «ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» από τις περαιτέρω διαδικασίες του 

διαγωνισμού για το Τμήμα 9 «Συνολική Προμήθεια Λιπαντικών» και να διαταχθεί η επιστροφή του 

καταβληθέντος παράβολου. 

 

Ο Δήμος Αγιάς σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 παρ. 1 του π.δ 39/2017 κοινοποίησε 

μέσω της εφαρμογής «επικοινωνία», του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού στις 01/04/2020, την υπό 

εξέταση προδικαστική προσφυγή στον θιγόμενο, ο οποίος βλάπτεται από την αποδοχή της σχετικής 

προσφυγής, προκειμένου να λάβει γνώση. Πλην όμως ουδεμία παρέμβαση κατετέθη. 

 

Εν συνεχεία ο Δήμος Αγιάς απέστειλε στην ΑΕΠΠ στις 06/04/2020 τις απόψεις του επί της υπό εξέταση 

προσφυγής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τις οποίες κοινοποίησε προς όλους τους συμμετέχοντες 

αυθημερόν μέσω της λειτουργικότητας «επικοινωνία» του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού 

(ΕΣΗΔΗΣ). 

 

Αναφορικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της προσφυγής προέκυψε το εξής: 

Με την υπ’ αριθμ. 597/2020 απόφαση της ΑΕΠΠ, γίνεται δεκτή η Προδικαστική Προσφυγή που 

ασκήθηκε από τον οικονομικό φορέα «GAND OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ακυρώνοντας την προσβαλλόμενη με αριθμό 29/2020 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής κατά το μέρος που αναδεικνύει προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία «ΙΑΤΡΙΔΗΣ 

ΙΩΣΗΦ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» για το Τμήμα 9 «Προμήθεια Λιπαντικών» του ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Αγιάς και των Νομικών του Προσώπων. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 367 παρ.3. Ν. 4412/2016 «Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να συμμορφώνονται 

με τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ». 
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Κατά συνέπεια σύμφωνα με το διατακτικό σκέλος της υπ’ αριθμ. 597/2020 απόφαση της ΑΕΠΠ,  

απαιτείται η ακύρωση της υπ’ αριθμ. 29/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατά το μέρος που 

αναδεικνύει προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία «ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» για το Τμήμα 9 

«Προμήθεια Λιπαντικών»,  και η έκδοση νέας απόφασης περί ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για το 

Τμήμα 9 «Προμήθεια Λιπαντικών» του ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών 

καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Αγιάς και των Νομικών του Προσώπων. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι όπως με απόφασή σας προβείτε: 

 

Α. Στην συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 597/2020 απόφασης του 5ου κλιμακίου της ΑΕΠΠ  

 

Β. Στην ακύρωση της υπ’ αριθμ. 29/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατά το μέρος που 

αναδεικνύει προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία «ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» για το Τμήμα 9 

«Προμήθεια Λιπαντικών» του ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων 

και λιπαντικών του Δήμου Αγιάς και των Νομικών του Προσώπων. 

Κατά τα λοιπά η ως άνω απόφαση ισχύει ως έχει. 

 

Γ. Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «GAND OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ως νέου προσωρινού αναδόχου για το Τμήμα 9 «Προμήθεια 

Λιπαντικών» του ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 

του Δήμου Αγιάς και των Νομικών του Προσώπων. 

 

Δ. Την επιστροφή του προσκομισθέντος παραβόλου ποσού 600,00€ στην εταιρεία «GAND OIL 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». 

 

 

 

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

- 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 Δήμου Αγιάς, με 

θέμα: «Έγκριση 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. 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 (Περίληψη διακήρυξης ΑΔΑ: 680ΥΩ6Ι-

ΙΛΕ), η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ «20PROC006238049 2020-02-04», 

- την υπ’ αριθμ. 597/2020 απόφαση του 5ου κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών ΑΕΠΠ, 

- τη συζήτηση και την ψηφοφορία που διενεργήθηκε 

 

Αποφασίζουμε  ομόφωνα  

 
Α. Ακυρώνουμε τη υπ’ αριθμ. 29/2020 (ΑΔΑ: ΩΑΦΔΩ6Ι-ΕΒΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως 

προς το μέρος που αναδεικνύει προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία «ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» για το 

Τμήμα 9 «Προμήθεια Λιπαντικών» του ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών 

καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Αγιάς και των Νομικών του Προσώπων, σε συμμόρφωση με την υπ’ 

αριθμ. 597/2020 απόφαση του 5ου κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ΑΕΠΠ. 

Κατά τα λοιπά η ως άνω απόφαση ισχύει ως έχει. 

 

Β. Αναδεικνύουμε νέο προσωρινό αναδόχο για το Τμήμα 9 «Προμήθεια Λιπαντικών» του ανοιχτού, 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Αγιάς και των 

Νομικών του Προσώπων, τον οικονομικό φορέα «GAND OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 597/2020 απόφασης του 5ου 

κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ΑΕΠΠ. 

 

Γ. Εγκρίνουμε την επιστροφή του προσκομισθέντος παραβόλου ποσού 600,00€ στην εταιρεία «GAND 

OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» , σε εφαρμογή της 

υπ’ αριθμ. 597/2020 απόφασης του 5ου κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

ΑΕΠΠ. 

 

Δ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Οικονομικών Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 95/2020. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 

ΑΔΑ: Ω5ΣΜΩ6Ι-Ι3Μ
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