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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                        Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 30.03.2022 

Αριθμ. πρωτ.:  2867 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

62/2022 
από το πρακτικό της 7ης / 29.03.2022 τακτικής συνεδρίασης  

της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς (με φυσική παρουσία και τηλεδιάσκεψη ) 

 

 

Θέμα 6ο : Έγκριση του πρακτικού (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης /Ελέγχου και αξιολόγησης των 

Προσφορών / Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την 

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

Προσώπων. 

 

Σήμερα Τρίτη 29.03.2022, ώρα 06:00 μ.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με 

φυσική παρουσία και τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 

2751/25.03.2022 (ημερομηνία γνωστοποίησης 25.03.2022) πρόσκληση του Προέδρου της. 

 

Λόγω της απουσίας του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Αντώνη Γκουντάρα, καθώς και του 

Αντιπροέδρου Ιωάννη Αγγελάκα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.2 του Ν.33852/2010, σε 

συνδυασμό με την υπ’  αριθμ. 1/2022 (ΑΔΑ: 655ΕΩ6Ι-8Λ4) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, 

στη συνεδρίαση προεδρεύει το μέλος της Επιτροπής Χρήστος Σκαρκάλης ο οποίος έλαβε τις περισσότερες 

ψήφους κατά την εκλογή του. 

 

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

σύνολο επτά ( 7 ) μελών ήταν:  

Παρόντες 

1. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος (Προεδρεύων) 2. Ιωάννης Αναστασίου, αναπληρωματικό μέλος1, 

3. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος 4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

5. Τσιαγκάλης Νικόλαος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 6. Τσιώνης Αστέριος, μέλος 

Απόντες 

7. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 8. Ιωάννης Αγγελάκας, Αντιπρόεδρος 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) ο διοικητικός υπάλληλος 

Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

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/ΓΠ.οικ. 16506/18.03.2022 (ΦΕΚ 1302/18.03.2022 τεύχος Β'.  
 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 
1 Αναπλήρωσε τον Ιωάννη Αγγελάκα. 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/655%CE%95%CE%A96%CE%99-8%CE%9B4
ΑΔΑ: 6Λ7ΝΩ6Ι-Δ44
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Θέμα 6ο : Έγκριση του πρακτικού (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης / Ελέγχου και αξιολόγησης των 

Προσφορών / Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου) του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την 

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

Προσώπων. 

 

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

 

Σύμφωνα με το άρθρο72 παρ.1 περιπτ. στ’ και ζ’ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «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. [...] ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και 

προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην 

αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει 

για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 

4412/2016.» 

 

Βάσει της υπ’ αριθ. 21/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς για την έγκριση των 

τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμό 01/2022 μελέτης και τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης του 

δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και 

λιπαντικών» του Δήμου Αγιάς και των Νομικών του Προσώπων, εκδόθηκε από το Δήμαρχο η 

προκήρυξη του διαγωνισμού με αρ. πρωτ.: 1559/21-02-2022 η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και 

αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 

«22PROC010106153 2022-02-23». 

 

Ο διαγωνισμός για την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών», πραγματοποιήθηκε με 

χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω 

της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

 

Ο διαγωνισμός καταχωρήθηκε από τον αρμόδιο διαχειριστή του Δήμου στην πλατφόρμα του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στις 23-02-2022  και έλαβε Αριθμό 

Συστήματος: 155954. 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1559/21-02-2022 διακήρυξη του διαγωνισμού - οι όροι της οποίας 

καταρτίσθηκαν με την με αριθμό 21/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Αγιάς για την 

έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμό 01/2022 τροποποιημένης μελέτης, την εκτέλεση της 

προμήθειας με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό και τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης - 

καθορίσθηκε ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών η Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022, ήτοι η 

ημ/νία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ και ως καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών η Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022 και ώρα 17:00. 

 

Οι προσφορές υποβλήθηκαν από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που όριζε η 

σχετική διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

άρθρο 36 του Ν. 4412/2016 και την με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

 

Συνολικά υποβλήθηκαν στη διαγωνιστική διαδικασία εμπρόθεσμα και με τη σειρά που αναφέρονται στη 

συνέχεια, έξι (6) προσφορές από τους παρακάτω οικονομικούς φορείς:  

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 6Λ7ΝΩ6Ι-Δ44
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Α/Α Διαγωνιζόμενος Οικονομικός Φορέας Ημ/νία και ώρα υποβολής 

προσφοράς 

1. ΣΕΛΗΝΗΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 04/03/2022, 23:41:34  
 

2. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΣ 11/03/2022, 13:38:18 

3. ΣΙΩΧΑΣ Β. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 11/03/2022,13:49:08  
 

4. GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
11/03/2022, 13:54:14 

5. ELDON S HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
11/03/2022, 15:13:52 

6. ΔΕΛΤΑ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ 

11/03/2022, 16:16:18  
 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και 

Παροχής Υπηρεσιών του Ν. 4412/2016, όπως αυτή συγκροτήθηκε με την με αριθμό 19/2022 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, αποτελούμενη από τους:  

1. Ευμορφία Ντουλούλη, Δημοτική Υπάλληλο, ως Πρόεδρο, 

2. Πολυμέρου Ιωάννα, Δημοτική Υπάλληλο, ως μέλος, 

3. Μπαρτζώκα Αθανασία Δημοτική Υπάλληλο, ως μέλος, 

για το στάδιο της Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης / Ελέγχου και αξιολόγησης των Προσφορών/Ανάδειξης 

Προσωρινού Αναδόχου) συνέταξε το υπ’ αριθ. 2703/23-03-2022 σχετικό Πρακτικό Ι. 

 

Σύμφωνα με Πρακτικό Ι, η Επιτροπή εισηγείται προς τη Οικονομική επιτροπή: 

Α. Την έγκριση του υπ’ αριθ. 2703/23-03-2022 Πρακτικού Ι (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης / Ελέγχου 

και αξιολόγησης των Προσφορών / Ανάδειξη προσωρινού Αναδόχου») του ανοικτού ηλεκτρονικού 

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

Νομικών του Προσώπων. 

Β. Την αποδοχή όλων των προσφορών που υπέβαλαν οι διαγωνιζόμενοι, κατά το στάδιο αξιολόγησης του 

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

Προσφορά»,  σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, καθώς είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και 

τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν στο Πρακτικό Ι. 

Γ. Την ανάδειξη της επιχείρησης: «ΣΙΩΧΑΣ Β. ΑΝΤΩΝΙΟΣ», ως προσωρινού αναδόχου 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 

γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές 

και αποτελεί τη μοναδική υποβληθείσα προσφορά, όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν στο Πρακτικό Ι.. 

Δ. Την ανάδειξη της επιχείρησης: «ΣΕΛΗΝΗΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ», ως προσωρινού αναδόχου 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  

γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές 

και αποτελεί τη μοναδική υποβληθείσα προσφορά, όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν στο Πρακτικό Ι. 

Ε. Την ανάδειξη της επιχείρησης «GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ως προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια λιπαντικών για την 

ΟΜΑΔΑ 9, γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 

προδιαγραφές και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν στο Πρακτικό Ι. 

ΣΤ. Η συγκεκριμένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και 

ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης που θα ακολουθήσει. 

 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=113817&tradingPartnerId=140626&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=647390340&oapc=36&oas=6wptP8C4j6se0V123PECkQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=113817&tradingPartnerId=140626&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=647390340&oapc=36&oas=6wptP8C4j6se0V123PECkQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=113817&tradingPartnerId=140626&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=647390340&oapc=36&oas=6wptP8C4j6se0V123PECkQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=113817&tradingPartnerId=140626&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=647390340&oapc=36&oas=6wptP8C4j6se0V123PECkQ..
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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 άρθρο 48 του 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)», 

- τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.4782/21 (Α΄ 36): «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση 

του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς 

της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.», 

- τον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων του Δήμου Αγιάς έτους 2022, που 

εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 21/2022 (ΑΔΑ: 94Χ3Ω6Ι-Ν5Χ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αγιάς, η οποία επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 47963/16-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΨ05ΟΡ10-ΡΛΜ) 

απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 

- την υπ’ αριθμ. 19/2022 (ΑΔΑ: 60Υ8Ω6Ι-0ΔΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 

«Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 

Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών με το Ν. 4412/2016 για το έτος 2022», 

- την υπ’ αριθμ. 21/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση τεχνικών 

προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης του  ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια: “Προμήθεια υγρών καυσίμων, φυσικού αερίου και λιπαντικών” του Δήμου Αγιάς και 

των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2022», 

- την υπ’ αριθμ. 12/10-02-2022 (ΑΔΑ:ΨΒΦ6Ω6Ι-ΖΒΥ) απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης 

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

προϋπολογισμών 2022 και 2023, 

- την υπ’ αριθμ. 19/10-02-2022 (ΑΔΑ:6ΜΞΔΟΚ6Τ-4ΩΞ) απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης 

του Διατάκτη του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ»  περί διάθεσης/ψήφισης της  σχετικής πίστωσης των 

προϋπολογισμών 2022 και 2023, 

- των υπ’ αριθμ. 1/09-02-2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΥΛΟΚ6Σ-Σ57) και 2/09-02-2022 (ΑΔΑ:6ΖΝ2ΟΚ6Σ-ΞΟ1) 

αποφάσεων του Διατάκτη της Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΚΑΛΥΨΩ» - Ν.Π.Ι.Δ., περί 

διάθεσης/ψήφισης των σχετικών πιστώσεων των καυσίμων του προϋπολογισμού του τρέχοντος οικ. 

έτους 2022, 

- των με αριθμό 02/01-02-2022 (ΑΔΑ:Ψ1Σ1465ΘΙΞ-37Ρ) και 02/01-02-2022 (ΑΔΑ:ΨΜΚ3465ΘΙΦ-

Ψ7Φ) αποφάσεων των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

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

- την υπ’ αριθμ. 1/2022 Μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για την 

προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων, φυσικού αερίου και λιπαντικών», 

- την υπ’ αριθμ. 1559/21-02-2022 διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και 

αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 

«22PROC010106153 2022-02-23» – Περίληψη διακήρυξης (ΑΔΑ:9Φ6ΞΩ6Ι-ΛΕΔ) 

- το υπ’ αριθμ. 2703/23-03-2022 Πρακτικό Ι (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης / Ελέγχου και 

αξιολόγησης των Προσφορών / Ανάδειξη προσωρινού Αναδόχου») του ανοικτού ηλεκτρονικού 

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

και των Νομικών του Προσώπων, που συντάχθηκε από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/94%CE%A73%CE%A96%CE%99-%CE%9D5%CE%A7
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A805%CE%9F%CE%A110-%CE%A1%CE%9B%CE%9C
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/60%CE%A58%CE%A96%CE%99-0%CE%94%CE%94
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%92%CE%A66%CE%A96%CE%99-%CE%96%CE%92%CE%A5
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9C%CE%9E%CE%94%CE%9F%CE%9A6%CE%A4-4%CE%A9%CE%9E
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A84%CE%A5%CE%9B%CE%9F%CE%9A6%CE%A3-%CE%A357
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%96%CE%9D2%CE%9F%CE%9A6%CE%A3-%CE%9E%CE%9F1
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A81%CE%A31465%CE%98%CE%99%CE%9E-37%CE%A1
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9C%CE%9A3465%CE%98%CE%99%CE%A6-%CE%A87%CE%A6
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9C%CE%9A3465%CE%98%CE%99%CE%A6-%CE%A87%CE%A6
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Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνουμε το υπ’ αριθμ. 2703/23-03-2022 Πρακτικό Ι (Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης / Ελέγχου και 

αξιολόγησης των Προσφορών / Ανάδειξη προσωρινού Αναδόχου) του ανοικτού ηλεκτρονικού 

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

Νομικών του Προσώπων, που συντάχθηκε από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών 

Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών του Ν. 4412/2016. 

 

Β. Αποδεχόμαστε όλες τις προσφορές που υπέβαλαν οι διαγωνιζόμενοι, κατά το στάδιο αξιολόγησης του 

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

Προσφορά»,  σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, καθώς είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και 

τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν στο Πρακτικό Ι. 

 

Γ. Αναδεικνύουμε προσωρινό ανάδοχο 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 

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

της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και αποτελεί τη μοναδική υποβληθείσα προσφορά, όπως 

προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν στο Πρακτικό Ι.. 

 

Δ. Αναδεικνύουμε προσωρινό ανάδοχο 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  

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

όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και αποτελεί τη μοναδική υποβληθείσα προσφορά, 

όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν στο Πρακτικό Ι. 

 

Ε. Αναδεικνύουμε προσωρινό ανάδοχο για την προμήθεια λιπαντικών για την ΟΜΑΔΑ 9 την επιχείρηση 

«GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», γιατί η 

προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και 

προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν στο Πρακτικό Ι. 

 

Δ. Η συγκεκριμένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και 

ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης που θα ακολουθήσει. 

 

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

Νομικών του Προσώπων, έχουν διατεθεί (ψηφισθεί) με την υπ’ αριθμ. 12/10-02-2022 (ΑΔΑ:ΨΒΦ6Ω6Ι-

ΖΒΥ), απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς και θα βαρύνουν τους 

κωδικούς αριθμούς των εξόδων (Κ.Α.Ε.) των προϋπολογισμών του  Δήμου των οικονομικών ετών  2022 

και 2023 ως κάτωθι: 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Έτος 2022 Έτος 2023 

10.6643.01 
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και 

φωτισμό 
9.000,00 1.540,00 

20.6641 
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για 

κίνηση μεταφορικών μέσων 
102.672,00 22.000,00 

20.6644 
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για 

λοιπές ανάγκες 
20.000,00 0,00 

30.6641 
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για 

κίνηση μεταφορικών μέσων 
20.000,00 0,00 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=113817&tradingPartnerId=140626&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=647390340&oapc=36&oas=6wptP8C4j6se0V123PECkQ..
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%92%CE%A66%CE%A96%CE%99-%CE%96%CE%92%CE%A5
https://app.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%92%CE%A66%CE%A96%CE%99-%CE%96%CE%92%CE%A5
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 62/2022. 

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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