
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Μακρυχώρι 07-09-2015 
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Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ              
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 18/2015 πρακτικό συνεδρίασης 

 
 Σήμερα στις 04 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
12:30’ το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε 
έκτακτη συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στο Μακρυχώρι, ύστερα από την με αριθ. 
πρωτ. 9077/31-08-15 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Τσάτσαρη Χρ.  (άρθρο 75 του Ν. 
3852/2010) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΠΤΑ ( 7 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΤΕΣΣΕΡΙΣ ( 4 ): 
 
                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ            Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

1. Τσάτσαρης Χρήστος                    1.    Τσούγιας Χρήστος 

2. Ζάχος Βασίλειος                    2.    Διψάνας Αχιλλεύς 

3. Έξαρχος Γεώργιος                     3.    Κυρίτσης Γεώργιος 

4. Μανώλης Γεώργιος    
5. --   

6. --   

7. --  Αν και νόμιμα κληθέντες 

 
Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  

υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
Ο  Πρόεδρος,  ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ (3ο). «Έγκριση Πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών &  τεχνικών 
προσφορών & Έγκριση διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης για την : ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΩΝ 2015 & 2016’»             
Αριθμός   Απόφασης ( 100 ) 
    
 Στις 21-08-2015 έγινε η ηλεκτρονική αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών  για 
την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΤΕΜΠΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΩΝ 2015 ΚΑΙ 2016», σύμφωνα με την αριθ. 
3/2015 μελέτης και την υπ’ αριθ. 6721/26-6-2015 Διακήρυξη του Δημάρχου Τεμπών. 
 
 Το Πρακτικό του Διαγωνισμού αποσπασματικά αναφέρει τα παρακάτω: 
«…………………. 
Στη συνέχεια η επιτροπή για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών συνδέθηκε 
στο σύστημα με τα αρμόδια διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό 
πρόσβασης) επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 12577 και διαπίστωσε ότι : 
Α. ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος», 
Β. ότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά για τα καύσιμα κίνησης, 
Γ. ότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά για τα καύσιμα θέρμανσης, 
Δ. ότι έχουν υποβληθεί, εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται από το 
σύστημα, προσφορές ως προς τα λιπαντικά από τους παρακάτω προμηθευτές: 
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(1) ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (προσφορά 14911) με χρόνο υποβολής 
προσφοράς την 13/08/2015 12:27:05, 
(2) ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ (προσφορά 13748) με χρόνο υποβολής προσφοράς την 
13/08/2015 10:41:19 και 
(3) ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (προσφορά 17218) με χρόνο υποβολής προσφοράς την 
12/08/2015 12:20:23. 
Το ιστορικό προσφορών του διαγωνισμού που αφορά στις ανωτέρω πληροφορίες επισυνάπτεται στο 
Παράρτημα Ι του παρόντος πρακτικού. 
 
Ακολούθως, ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός χαρακτηρίστηκε από το σύστημα στην κατάσταση : 
«Αξιολόγηση σε εξέλιξη: Δικαιολογητικά / Τεχνική (Αποσφραγίστηκε)».  
 
Εκτελώντας την ενέργεια «Ανάλυση κατά προσφορά για διαγωνισμό» κι επιλέγοντας όλους τους 
προσφέροντες ως προς τα λιπαντικά, η Επιτροπή εκτέλεσε την ενέργεια «Σύγκριση απαντήσεων ανά 
στάδιο διαδικασίας».  
 
Από τον συγκριτικό πίνακα απαντήσεων επί των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού 12577 
προέκυψε καταρχήν ότι και οι τρεις προσφέροντες υπέβαλλαν προσφορές και για τα τέσσερα (4) 
είδη λιπαντικών της σχετικής διακήρυξης. 
 
Με το παρόν πρακτικό, επισυνάπτουμε τα  στοιχεία που αφορούν τον παραπάνω ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό όπως εκτυπώθηκαν από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (Παράρτημα IΙ). 
 
Οι ανωτέρω εταιρείες υπέβαλαν ταχυδρομικά σφραγισμένους φακέλους προσφοράς με σχετικά 
έγγραφα κατά τα οριζόμενα στη Διακήρυξη του Δημάρχου. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και σύμφωνα με το άρθρο 13 της 6721/2015 Διακήρυξης Δημάρχου 
κρίθηκε ότι: 
 
(1) Η εταιρία ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (προσφορά 14911) υπέβαλε 
εμπρόθεσμα τον έντυπο φάκελο προσφοράς με αριθμό εισερχομένου πρωτοκόλλου 8627/17-8-
2015, 
 (2) Ο προσφέρων ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ (προσφορά 13748) υπέβαλε εμπρόθεσμα τον 
έντυπο φάκελο προσφοράς με αριθμό εισερχομένου πρωτοκόλλου 8569/14-8-2015 και 
(3) Ο προσφέρων ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (προσφορά 17218) υπέβαλε εκπρόθεσμα 
τον έντυπο φάκελο προσφοράς με αριθμό εισερχομένου πρωτοκόλλου 8665/18-8-2015. 
 
Κατά το στάδιο αυτό κι επειδή τα δικαιολογητικά του προσφέροντα ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
υπεβλήθησαν εκπρόθεσμα, τα μέλη της Επιτροπής αποφάσισαν να αποκλείσουν από το διαγωνισμό 
το συγκεκριμένο προσφέροντα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 της 6721/26.06.2015 
Διακήρυξης κι ως εκ τούτου δεν αποσφραγίστηκε η τεχνική του προσφορά. 
 
Η διαδικασία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης συνεχίστηκε ως προς τους άλλους δύο προσφέροντες 
και σύμφωνα με τα άρθρα 7 έως και 14 της σχετικής διακήρυξης, προέκυψαν οι ακόλουθες 
παρατηρήσεις κατά προσφέροντα: 
A- ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:  
A-1 : Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στη διαγωνιστική 
διαδικασία υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf. 
A-2 : Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που υπογράφονται από τον ίδιο, φέρουν την ψηφιακή του 
υπογραφή, η οποία ελέγχθηκε ως προς τη γνησιότητά της και βρέθηκε έγκυρη (ADACOM).  
A-3 : Υπεβλήθη εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 0,5% επί της καθαρής αξίας των ομάδων 
προσφοράς, ήτοι σε ποσό 20,28 ευρώ. Ελέγχθηκε η γνησιότητα της επιστολής και βρέθηκε γνήσια 
σύμφωνα με την από 27/8/2015 απάντηση του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, Κατάστημα 
Θεσσαλονίκης. 
A-4 : Υπεβλήθησαν  α) πιστοποιητικό (πρωτ. 285263/22-7-2015) ασφαλιστικής ενημερότητας ΙΚΑ με 
ισχύ έως 21/8/2015, β) πιστοποιητικά (πρωτ. 1302647/3-8-2015 & 1302638/3-8-2015) ασφαλιστικής 
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ενημερότητας ΟΑΕΕ με ισχύ έως 30/9/2015  και γ) αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το 
Δημόσιο (Α/Α 2731/4-8-2015 Δ.Ο.Υ. Κιλκίς) με ισχύ έως 4/9/2015. 
Α-5 : Υπεβλήθησαν αντίγραφο ποινικού μητρώου πρωτ. 42389/15-6-2015, πιστοποιητικό Μ/μελούς 
Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης πρωτ. 11820/26-2-2004, πιστοποιητικό αρίθμ. 406/15-7-2015 
Πρωτοδικείου Κιλκίς και πιστοποιητικό 252/15-7-2015 Πρωτοδικείου Κιλκίς που βεβαιώνουν την 
ποινική κατάσταση του συμμετέχοντα κι επιτρέπουν τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό. 
Α-6 : Υπεβλήθησαν α) το αρίθμ. 30/005/783/2013, 30/005/785/2013/29-1-2014 έγγραφο του Γ.Χ.Κ. 
προς την εταιρεία ΤΟΨΗΣ ΑΕ με θέμα την «Γνωστοποίηση αριθμού καταλόγου λιπαντικών μηχανών 
εσωτερικής καύσης» κατόπιν σχετικών αιτήσεων και β) το αρίθμ. 30/005/784/2013, 
30/005/786/2013/29-1-2014 έγγραφο του Γ.Χ.Κ. προς την εταιρεία ΤΟΨΗΣ ΑΕ με θέμα την 
«Γνωστοποίηση αριθμού καταλόγου βαλβολινών» κατόπιν αιτήσεων. 
B – ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ :  
B-1 : Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στη διαγωνιστική 
διαδικασία υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf. 
B-2 : Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που υπογράφονται από τον ίδιο, φέρουν την ψηφιακή του 
υπογραφή, η οποία ελέγχθηκε ως προς τη γνησιότητά της και βρέθηκε έγκυρη (Legal Hellenic Public 
Administration Root CA – HPARCA).  
Β-3 : Υπεβλήθη εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 0,5% επί της καθαρής αξίας των ομάδων 
προσφοράς, ήτοι σε ποσό 20,28 ευρώ. Ελέγχθηκε η γνησιότητα της επιστολής και μετά την από 
αρίθμ. πρωτ. 17232/01-09-2015 απάντηση του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, Γραφείο 
Κομοτηνής κι έχουσα η Επιτροπή εις χείρας το πρωτότυπο γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης 
αρίθμ. 55112/12-8-2015, έκρινε αυτή γνήσια.  
Β-4 : Υπεβλήθησαν  α) πιστοποιητικό (πρωτ. 265536/3-7-2015) ασφαλιστικής ενημερότητας ΙΚΑ με 
ισχύ έως 01/01/2016, β) πιστοποιητικά (πρωτ.1247436/23-7-2015) ασφαλιστικής ενημερότητας 
ΟΑΕΕ με ισχύ έως 30/9/2015  και γ) αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο (πρωτ. 
60941455/10-8-2015 ΥΠ.ΟΙΚ.) με ισχύ έως 10/9/2015. 
Β-5 : Υπεβλήθησαν αντίγραφο ποινικού μητρώου πρωτ. 6231/10-7-2015 και πιστοποιητικό 
Πρωτοδικείου Ροδόπης πρωτ. 1629/2015 που βεβαιώνουν την ποινική κατάσταση του συμμετέχοντα 
κι επιτρέπουν τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό. 
Β-6 : Υπεβλήθη το αρίθμ. GR/057/2010-1 Πιστοποιητικό Αξιολόγησης International Quality 
Certification, κατά το οποίο το σύστημα διαχείρισης του ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ συμμορφώνεται με 
το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 με πεδίο εφαρμογής την ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ. 
 
Β-7 : Υπεβλήθησαν α) το αρίθμ. 30/005/487/15-11-2013 έγγραφο του Γ.Χ.Κ. με θέμα την 
«Γνωστοποίηση αριθμού καταλόγου λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσης» και β) το αρίθμ. 
30/005/414/11-10-2012 έγγραφο του Γ.Χ.Κ. με θέμα την «Γνωστοποίηση αριθμού καταλόγου 
λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσης» σε απάντηση σχετικής αίτησης. 
 
Στην συνέχεια κρίθηκε ότι οι τεχνικές προσφορές που υπεβλήθησαν είναι σε συμφωνία με τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης και τα κριτήρια των άρθρων 9 έως και 20 του 
ΕΚΠΟΤΑ, σύμφωνα και με τις υπεύθυνες δηλώσεις που υπέβαλλαν οι συμμετέχοντες ως προς τις 
προδιαγραφές των λιπαντικών που προσφέρουν.  
 
Στην παρούσα φάση και σύμφωνα με το άρθρο 15 της σχετικής Διακήρυξης «οι ηλεκτρονικοί 
(υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά, μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς 
που οι προσφορές τους κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών».  
 
Συμπερασματικά προκύπτει ότι : 

1. ως προς τα καύσιμα : ο διαγωνισμός είναι άγονος ως προς τα καύσιμα κίνησης και τα 
καύσιμα θέρμανσης και για το Δήμο και για όλα τα Νομικά του Πρόσωπα. Γνωμοδοτούμε 
θετικά για τη συνέχιση της διαδικασίας κατόπιν παροχής σύμφωνης γνώμης από την Ενιαία 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και απ’ ευθείας ανάθεση μετά από 
διαπραγμάτευση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 25 του 
ΠΔ 60/2007 η διαπραγμάτευση μετά από μη υποβολή προσφορών διενεργείται χωρίς 
δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης. Επειδή ωστόσο ο διαγωνισμός με συστημικό αριθμό 
12577 είναι ενιαίος και υπεβλήθησαν τρεις προσφορές ως προς τα λιπαντικά, που είναι 
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ομοειδή προϊόντα με τα καύσιμα, η παρούσα Επιτροπή γνωμοδοτεί τη συνέχιση της 
διαδικασίας με διαπραγμάτευση μετά από δημοσίευση σχετικής προκήρυξης σύμφωνα με 
το άρθρο 24 του ΠΔ 60/2007 προκειμένου να εξευρεθεί ανάδοχος καυσίμων για τα έτη 
2015 και 2016. Η εν λόγω προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του ΠΔ 60/2007 και η συνολική προϋπολογιζόμενη αξία  καυσίμων χωρίς ΦΠΑ 
ανέρχεται στο ποσό των 441.033,00 ευρώ. 

2. ως προς τα λιπαντικά : οι προσφορές των ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ και ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ πληρούν τους όρους της διακήρυξης κι 
συνακόλουθα δύνανται να αξιολογηθούν περαιτέρω, δηλαδή στο στάδιο της οικονομικής 
αποσφράγισης. Η προσφορά του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ είναι απορριπτέα 
για το λόγο που αναφέρεται αναλυτικά ανωτέρω κι άρα το παρόν πρακτικό, ταυτόχρονα με 
την υποβολή του στο σύστημα, αποστέλλεται και κοινοποιείται στον συμμετέχοντα που 
αποκλείει από το διαγωνισμό. 

3. Η Επιτροπή Διαγωνισμού διαβιβάζει το παρόν πρακτικό της στην αρμόδια Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Τεμπών για την έκδοση σχετικής απόφασης αποδοχής / απόρριψης.  

4. Η Απόφαση αποδοχής / απόρριψης της Οικονομικής Επιτροπής θα υποβληθεί αρμόδια στο 
σύστημα και να λάβουν γνώση όλοι οι ενδιαφερόμενοι. 

5. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τεμπών θα προσδιορίσει ακολούθως την ακριβή ημέρα 
και ώρα αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς των συμμετεχόντων που κατά το 
στάδιο ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικής προσφοράς κρίνονται αποδεκτοί.  

6. Για τη διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε 
και βεβαιώθηκε, υπογράφεται αρμόδια από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

………………………………………………………………………..…………………………………………………….» 
 

 Κατόπιν των ανωτέρω Εισηγούμαστε την Αποδοχή του Πρακτικού Αποσφράγισης 
Δικαιολογητικών &  Τεχνικών Προσφορών, την έγκριση διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης 
του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού που διεξήχθη από 12-08-2015 (ώρα 09:00 π.μ.) έως και 17-
08-2015 (ώρα 15:00’ μ.μ.), καθώς και τον ορισμό της  1188..0099..1155, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
12:00’, ως ημερομηνία αποσφράγισης της Οικονομικής Προσφοράς των προσφερόντων που 
κρίθηκαν αποδεκτοί κατά τη διαδικασία του Διαγωνισμού.  
  
 Και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ν’ αποφασίσουν σχετικά 
 Τα μέλη της Ο.Ε. αφού έλαβαν υπόψη τους: 
1. το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού  αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών 

προσφορών  
2. Την αριθ. 3/2015 μελέτη και την αριθ. 6721/26-6-2015 Διακήρυξη Δημάρχου Τεμπών, 
3. Τις σχετικές διατάξεις και μετά από διαλογική συζήτηση 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο μ ό φ ω ν α  

 
1. Αποδέχεται  το Πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών &  τεχνικών προσφορών 

για την : ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΩΝ 2015 ΚΑΙ 2016’, 
σύμφωνα με το οποίο: 

 ως προς τα καύσιμα: Ο διαγωνισμός κρίνεται ΑΓΟΝΟΣ, και προτείνεται η 

συνέχιση της διαδικασίας, κατόπιν παροχής σύμφωνης γνώμης από την 

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και απ’ ευθείας ανάθεση 

μετά από Διαπραγμάτευση, από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

 ως προς τα λιπαντικά: οι προσφορές των ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ πληρούν 

τους όρους της διακήρυξης και συνακόλουθα δύνανται να αξιολογηθούν 

περαιτέρω, δηλαδή στο στάδιο της οικονομικής αποσφράγισης.                      
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Η προσφορά του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ είναι απορριπτέα 

για τους αναφερόμενους στο Πρακτικό, λόγους. 

 
2. Εγκρίνει τη διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης για την : ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ & ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΩΝ 2015 ΚΑΙ 2016’ 
                      

3. Ορίζει ως ημερομηνία αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών των  

προσφερόντων, που κατά το στάδιο ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικής 

προσφοράς κρίθηκαν α π ο δ ε κ τ ο ί ,  την 18η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 12:00’.  

 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   100/2015 
………………………………………………………………………………………………………. 
 Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση 
 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 

 
Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 

               (υπογραφή)                    (υπογραφές) 
Πιστό αντίγραφο 

           O Αντιδήμαρχος    
 
        Τσάτσαρης Χρήστος 
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