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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 24.05.2021 

Αριθμ. πρωτ.: 5660 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

94/2021 
από το πρακτικό της 11ης/21.05.2021 τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων 

 

 

Θέμα 2ο : Κατακύρωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών 

καυσίμων και λιπαντικών» του Δήμου Αγιάς και των Νομικών του Προσώπων, για τις ΟΜΑΔΕΣ: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 και 8. 

 

 

Σήμερα Παρασκευή 21.05.2021, ώρα 14:00, συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με τη 

χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (εφαρμογή zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου  

5400/17.05.2021 (ημερομηνία γνωστοποίησης 17.05.2021) πρόσκληση του Προέδρου της. 

 

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. Τσιώνης Αστέριος, μέλος 

Απόντες 

7. Σκαρκάλης Χρήστος, 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’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20 

και σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922/13.05.2021 (ΦΕΚ 1944/13.05.2021 τεύχος Β'). 

 
1 Αναπλήρωσε τον Δημήτριο Κορδίλα 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 2ο : Κατακύρωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών 

καυσίμων και λιπαντικών» του Δήμου Αγιάς και των Νομικών του Προσώπων, για τις ΟΜΑΔΕΣ: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7 και 8. 

 

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

 

Με την υπ’ αριθμ. 77/2021 (ΑΔΑ:6ΣΧΤΩ6Ι-00Χ),  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς 

περί της έγκρισης των αποτελεσμάτων του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: 

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

 

Α. Εγκρίθηκαν το υπ’ αριθ. 3482/05-04-2021 Πρακτικό Ι (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης / Ελέγχου και 

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

3949/16-04-2021  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. 

 

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

➢ ΟΜΑΔΑ 1: Δήμος Αγιάς για Δ.Ε. Αγιάς, Λακέρειας & Μελιβοίας 

➢ ΟΜΑΔΑ 3: Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρακλείδης»  

➢ ΟΜΑΔΑ 4: Ν.Π.Ι.Δ. «Καλυψώ» για Δ.Ε. Αγιάς, Λακέρειας & Μελιβοίας  

➢ ΟΜΑΔΑ 6: Σχολική Επιτροπή Α΄ θμιας Εκπαίδευσης για Δ.Ε. Αγιάς, Λακέρειας & Μελιβοίας  

➢ ΟΜΑΔΑ 8: Σχολική Επιτροπή Β΄ θμιας Εκπαίδευσης για Δ.Ε. Αγιάς 

η επιχείρηση: «ΣΙΩΧΑΣ Β. ΑΝΤΩΝΙΟΣ», γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της 

διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. 

 

Γ. 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. 

 

Δ. Αναδείχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος για την προμήθεια λιπαντικών για την ΟΜΑΔΑ 9, η 

επιχείρηση: «ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΥ», γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους 

της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. 

 

Η υπ’ αριθμ. 77/2021 (ΑΔΑ:6ΣΧΤΩ6Ι-00Χ), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κοινοποιήθηκε στους 

συμμετέχοντες με το υπ’ αριθ. 4939/07-05-2021 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. 

 

Επιπρόσθετα, ο Δήμαρχος Αγιάς απηύθυνε την υπ’ αριθ. 4940/07-05-2021 Πρόσκληση Υποβολής 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης - μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στις 07/05/2021 - στους προσωρινούς αναδόχους, ήτοι στις 

διαγωνιζόμενες επιχειρήσεις: α) «ΣΙΩΧΑΣ Β. ΑΝΤΩΝΙΟΣ», β) «ΣΕΛΗΝΗΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ», με την 

οποία καλούνταν να προσκομίσουν, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, 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. 2055/26-02-2021 

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 την 17η του μήνα Μάϊου 2021, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 11:30π.μ, προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου 

«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» για τις ομάδες των καυσίμων.  
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Αφού προχώρησε στην αποσφράγιση του ηλεκτρονικού και φυσικού φακέλου των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης για τους  προσωρινούς αναδόχους για τις ΟΜΑΔΕΣ των καυσίμων (1,2,3,4,5,6,7,8),   και 

στον έλεγχό τους, διαπίστωσε την πληρότητά τους και συνέταξε το υπ’ αριθ. 5368/17-05-2021 Πρακτικό 

ΙΙΙ (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης του (υπο)φακέλου: «Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης»). 

 

Το υπ’ αριθ. 5368/17-05-2021 σχετικό Πρακτικό ΙΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 

εισήγησης, υποβάλλεται για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 3.2 της διακήρυξης του διαγωνισμού, όπου ορίζεται: «Η διαδικασία ελέγχου των 

δικαιολογητικών (του προσωρινού αναδόχου) ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του 

Διαγωνισμού 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 

απόρριψη του προσωρινού αναδόχου. 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. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 

Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης». 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περίπτωση στ’ εδάφιο i του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι: 

«1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της 

οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές 

και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:. …. στ) Αποφασίζει για: i. 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. 2055/26-02-2021 Διακήρυξη του Δημάρχου,  

2. τις υποβληθείσες προσφορές, 

3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

4. το υπ’ αριθμ. 3482/05-04-2021 Πρακτικό Ι (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης / Ελέγχου και 

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

5. το υπ’ αριθ. 3949/16-04-2021  Πρακτικό ΙΙ (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης του 

(υπο)φακέλου: «Οικονομική Προσφορά»),  

6. την υπ’ αριθμ. 77/2021 (ΑΔΑ:6ΣΧΤΩ6Ι-00Χ), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αγιάς περί της έγκρισης των αποτελεσμάτων του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, 

7. την υπ’ αριθμ. 4940/07-05-2021 Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Δημάρχου Αγιάς, 

8. το υπ’ αριθμ. 5368/17-05-2021 Πρακτικό ΙΙΙ (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης του 

(υπο)φακέλου: «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»), 

 

εισηγούμαστε με απόφασή σας: 

Α. Να εγκρίνετε το υπ’ αριθ. 5368/17-05-2021 Πρακτικό ΙΙΙ (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και 

Αξιολόγησης του (υπο)φακέλου: «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»), του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων» του Δήμου Αγιάς και των Νομικών του 

Προσώπων. 

 

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

ομάδες:  

➢ ΟΜΑΔΑ 1: Δήμος Αγιάς για Δ.Ε. Αγιάς, Λακέρειας & Μελιβοίας 

➢ ΟΜΑΔΑ 3: Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρακλείδης»  

➢ ΟΜΑΔΑ 4: Ν.Π.Ι.Δ. «Καλυψώ» για Δ.Ε. Αγιάς, Λακέρειας & Μελιβοίας  

➢ ΟΜΑΔΑ 6: Σχολική Επιτροπή Α΄ θμιας Εκπαίδευσης για Δ.Ε. Αγιάς, Λακέρειας & Μελιβοίας  

➢ ΟΜΑΔΑ 8: Σχολική Επιτροπή Β΄ θμιας Εκπαίδευσης για Δ.Ε. Αγιάς 
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στην επιχείρηση: «ΣΙΩΧΑΣ Β. ΑΝΤΩΝΙΟΣ», με ποσοστό έκπτωσης – 3 % (μείον τρία τοις εκατό) (επί 

της εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου 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. 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 

στην επιχείρηση: «ΣΕΛΗΝΗΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ», με ποσοστό έκπτωσης – 3 % (μείον τρία τοις εκατό) (επί 

της εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου 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).  

 

Δ. Δεδομένου ότι οι προσφορές των ως άνω εταιρειών αποτελούν τις μοναδικές υποβληθείσες προσφορές 

για τις ομάδες που αναφέρονται ανωτέρω, δεν υφίσταται λόγος για προδικαστικές προσφυγές σύμφωνα με 

τα όσα ορίζονται στην παρ. 3.4 της 2055/26-02-2021 διακήρυξης. 
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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. 1 περίπτωση στ’ εδάφιο i 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 έτους 2021, που 

εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 1/2021 (ΑΔΑ: 66ΤΠΩ6Ι-66Γ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αγιάς, η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 33911/2021 (ΑΔΑ: 68Μ9ΟΡ10-ΗΜ5) απόφαση του 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 

- την υπ’ αριθμ. 13/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς με θέμα: «Έγκριση 

τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

για την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια υγρών καυσίμων, φυσικού αερίου και λιπαντικών” του 

Δήμου Αγιάς και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2021», 

- την υπ’ αριθμ. 77/2021 (ΑΔΑ:6ΣΧΤΩ6Ι-00Χ), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

με θέμα: «Έγκριση των αποτελεσμάτων του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: 

“Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών” του Δήμου Αγιάς και των Νομικών του Προσώπων», 

- τις υπ’ αριθμ. 159/15-02-2021 (ΑΔΑ:Ψ94ΦΩ6Ι-ΗΓΟ), 160/15-02-2021 (ΑΔΑ:Ψ1ΒΧΩ6Ι-Δ7Ψ), 

161/15-02-2021 (ΑΔΑ:64Γ6Ω6Ι-9ΣΑ), 162/15-02-2021 (ΑΔΑ:962ΣΩ6Ι-ΔΓΗ), αποφάσεις του 

Διατάκτη Δήμου Αγιάς περί διάθεσης/ψήφισης των σχετικών πιστώσεων του προϋπολογισμού του 

τρέχοντος οικ. έτους 2021, 

- την υπ’ αριθμ. 17/12-02-2021 (ΑΔΑ:ΨΨΚ1ΟΚ6Τ-4Ω0) απόφαση του Διατάκτη του Ν.Π.Δ.Δ. 

«ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ» περί διάθεσης/ψήφισης της σχετικής πίστωσης των καυσίμων του 

προϋπολογισμού του τρέχοντος οικ. έτους 2021, 

- τις υπ’ αριθμ. 1/15-02-2021 (ΑΔΑ: 6Υ3ΨΟΚ6Σ-ΗΒΦ) και 2/15-02-2021 (ΑΔΑ:62ΚΒΟΚ6Σ-

ΧΜ6) αποφάσεις του Διατάκτη του Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΑΛΥΨΩ»,  περί διάθεσης/ψήφισης των σχετικών 

πιστώσεων των καυσίμων του προϋπολογισμού του τρέχοντος οικ. έτους 2021, 

- τις υπ’ αριθμ. 03/03-02-2021 (ΑΔΑ:Ψ1ΨΙ465ΘΙΞ-9ΥΘ) & 03/03-02-2021(ΑΔΑ:66ΚΩ465ΘΙΦ-

80Β) αποφάσεις των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

αντίστοιχα, περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας καυσίμων και Διάθεσης/Ψήφισης Πίστωσης, 

- την με αριθμό πρωτ.: 2055/26-02-2021 προκήρυξη του διαγωνισμού, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως 

και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 

«21PROC008206052 2021-02-26» και την Περίληψη διακήρυξης με ΑΔΑ: 9ΨΡ2Ω6Ι-9ΞΥ, 

- την υπ’ αριθμ. 1/2021 τροποποιημένη μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς 

για την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών», 

- την υπ’ αριθμ. 4940/07-05-2021 Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Δημάρχου Αγιάς, 

- το υπ’ αριθμ. 5368/17-05-2021 Πρακτικό ΙΙΙ (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης του 

(υπο)φακέλου: «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης») που συνέταξε η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε  
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Αποφασίζουμε  ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνουμε το υπ’ αριθμ. 5368/17-05-2021 Πρακτικό ΙΙΙ (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και 

Αξιολόγησης του (υπο)φακέλου: «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»), του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων» του Δήμου Αγιάς και των Νομικών του 

Προσώπων, συνολικού προϋπολογισμού 263.884,85€, που συνέταξε η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. 

 

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

ομάδες:  

➢ ΟΜΑΔΑ 1: Δήμος Αγιάς για Δ.Ε. Αγιάς, Λακέρειας & Μελιβοίας 

➢ ΟΜΑΔΑ 3: Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρακλείδης»  

➢ ΟΜΑΔΑ 4: Ν.Π.Ι.Δ. «Καλυψώ» για Δ.Ε. Αγιάς, Λακέρειας & Μελιβοίας  

➢ ΟΜΑΔΑ 6: Σχολική Επιτροπή Α΄ θμιας Εκπαίδευσης για Δ.Ε. Αγιάς, Λακέρειας & Μελιβοίας  

➢ ΟΜΑΔΑ 8: Σχολική Επιτροπή Β΄ θμιας Εκπαίδευσης για Δ.Ε. Αγιάς 

στην επιχείρηση: «ΣΙΩΧΑΣ Β. ΑΝΤΩΝΙΟΣ» με ΑΦΜ:111255816, με ποσοστό έκπτωσης - 3 % (μείον 

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

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. 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» με ΑΦΜ:045307515, με ποσοστό έκπτωσης - 3 % (μείον 

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

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).  

 

Δ. Δεδομένου ότι οι προσφορές των ως άνω εταιρειών αποτελούν τις μοναδικές υποβληθείσες προσφορές 

για τις ομάδες που αναφέρονται ανωτέρω, δεν υφίσταται λόγος για προδικαστικές προσφυγές σύμφωνα με 

τα όσα ορίζονται στην παρ. 3.4 της 2055/26-02-2021 διακήρυξης. 

 

Ε. Οι δαπάνες της προμήθειας: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών» του Δήμου και των 

Νομικών του Προσώπων, έχουν διατεθεί (ψηφισθεί) με τις: 

• υπ’ αριθμ 159/15-02-2021 (ΑΔΑ:Ψ94ΦΩ6Ι-ΗΓΟ), 160/15-02-2021 (ΑΔΑ:Ψ1ΒΧΩ6Ι-Δ7Ψ), 

161/15-02-2021 (ΑΔΑ:64Γ6Ω6Ι-9ΣΑ), 162/15-02-2021 (ΑΔΑ:962ΣΩ6Ι-ΔΓΗ),), αποφάσεις του 

Διατάκτη του Δήμου Αγιάς και θα βαρύνουν τους κωδικούς αριθμούς των εξόδων (Κ.Α.Ε.) του 

προϋπολογισμού  Δήμου του οικονομικού έτους 2021 

• την υπ’ αριθμ. 17/12-02-2021 (ΑΔΑ:ΨΨΚ1ΟΚ6Τ-4Ω0) απόφαση του Διατάκτη του Ν.Π.Δ.Δ. 

«ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ» περί διάθεσης/ψήφισης της σχετικής πίστωσης των καυσίμων του 

προϋπολογισμού του τρέχοντος οικ. έτους 2021, 

• τις υπ’ αριθμ. 1/15-02-2021 (ΑΔΑ: 6Υ3ΨΟΚ6Σ-ΗΒΦ) και 2/15-02-2021 (ΑΔΑ:62ΚΒΟΚ6Σ-

ΧΜ6) αποφάσεις του Διατάκτη του Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΑΛΥΨΩ»,  περί διάθεσης/ψήφισης των σχετικών 

πιστώσεων των καυσίμων του προϋπολογισμού του τρέχοντος οικ. έτους 2021, 

• τις υπ’ αριθμ. 03/03-02-2021 (ΑΔΑ:Ψ1ΨΙ465ΘΙΞ-9ΥΘ) & 03/03-02-2021(ΑΔΑ:66ΚΩ465ΘΙΦ-

80Β) αποφάσεις των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

αντίστοιχα, περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας καυσίμων και Διάθεσης/Ψήφισης Πίστωσης 

και αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: 
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α/α 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ / ΝΟΜΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΟ 
ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ 

ΕΤΟΣ 

2021 

1.  ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

10.6643.01 12.276,00€ 

20.6641 126.656,39€ 

20.6644 20.492,97€ 

30.6641 20.000,00€ 

2.  Ν.Π.Δ.Δ.  «ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ» 15.6643 9.600,00€ 

3.  Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΑΛΥΨΩ» 
02.10.6641.1 6.359,47€ 

02.10.6643.1 500,00€ 

4.  
Σχολική Επιτροπή Α΄ Βάθμιας 

Εκπαίδευσης 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
38.000,00€ 

5.  
Σχολική Επιτροπή Β΄ Βάθμιας 

Εκπαίδευσης 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
30.000,00€ 

 

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήματα Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον 

ενέργειες. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 94/2021. 

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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