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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 29/2018 πρακτικό συνεδρίασης 

 
 Σήμερα στις 14 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
13:00’ το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στο Μακρυχώρι, ύστερα από την με αριθ. 
πρωτ. 8168/10-12-18 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Τσεργά Κων.  (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. Τσεργάς Κων/νος   1. Τσιαπλές Θωμάς 

2. Τσιόπα Γεωργία                   2. Έξαρχος Γεώργιος  

3. Κυρίτσης Γεώργιος                   3. Ζάχος Βασίλειος      

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 και αφού πρώτα 

ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση  ενός θέματος Εκτός Ημερήσιας Διάταξης,  κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ ( 5Ο ) «Έγκριση Πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών για την 
‘Προμήθεια Καυσίμων, για τις ανάγκες του Δήμου Τεμπών και των Νομικών του 
Προσώπων, έτους 2019’»             
Αριθμός   Απόφασης   (161) 
    
 Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Με 
την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη 
διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί 
να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς 
επιστήμονες» 
 Βάσει της 131/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων & ελαιολιπαντικών, 
εκδόθηκε από το Δήμαρχο η προκήρυξη του διαγωνισμού “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2019” 
 Και βάσει της 151/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με τις οποίες 
εγκρίθηκε  το υπ’ αριθ. 8036/04-12-2018 πρακτικό της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών. 
 



 Σήμερα καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει το παρακάτω υπ’ αριθ. 
8258/13-12-2018 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών  της 
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης προσφορών, που συγκροτήθηκε με 
την υπ’ αριθ. 174/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
 Το πρακτικό που υποβάλλεται προς έγκριση έχει ως εξής: 
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….. 
 Στο Μακρυχώρι σήμερα την 13η  Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 συνήλθε 
σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δ. Τεμπών η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του 
άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 174/2017 απόφαση 
της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Τεμπών, προκειμένου να διενεργήσει την αποσφράγιση των 
οικονομικών προσφορών και την αξιολόγηση τους για τον  Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμού με αρ. 
συστήματος 65770, που αφορά  την προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου 
Τεμπών, και των Νομικών του προσώπων κατά το έτος 2019 όπως αναφέρεται στην αριθ. 6750/18-
10-2018 διακήρυξη του Δημάρχου Τεμπών.  
 Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1 Δημαρέλλου Τριάδα - Πρόεδρος  Δημ. Υπάλληλος ΠΕ Τοπογράφων Μηχ/κών  

2  Μπαρμπούτη Βασιλική –Αντιπρόεδρος  Δημ. Υπάλληλος ΤΕ Μηχ. Πολ. Έργων Υποδομής  

3  Γκούμας Σταύρος – Μέλος Δημ. Υπάλληλος ΠΕ Αρχιτεκτόνων  

 Η Πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε ότι στις  04/12/2018. η Επιτροπή διαγωνισμού προέβη 
στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φάκελου «Δικαιολογητικά διαγωνισμού – Τεχνική προσφορά» 
των διαγωνιζομένων, στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών τους, στην καταχώριση όσων 
υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων από αυτούς δικαιολογητικών και των 
αποτελεσμάτων του ελέγχου αυτών και κατήρτισε το υπ΄ αριθ. 8036 πρακτικό, το οποίο εγκρίθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 151/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η παραπάνω  απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 
Σήμερα, σύμφωνα με την διακήρυξης, η Επιτροπή θα προχωρήσει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση 
των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων, των οποίων οι προσφορές έγιναν δεκτές κατά το 
προηγούμενο στάδιο. 
 Για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε στο 
ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) και 
επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 65770. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της 
διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών. Στη 
συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση 
των προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους 
(όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι 
προσφορές.  Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία (καταχώρησης στο σύστημα των 
διαπιστευτηρίων από κάθε μέλος της επιτροπής), οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και 
συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «οικονομική προσφορά» 
 Οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές παρουσιάζονται στον πίνακα του υποφακέλου 
(Οικονομική προσφορά), όπως ελήφθη από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), ως ακολούθως: 
 Η μόνη κατατεθείσα προσφορά είναι της ΤΣΙΟΥΤΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. Το 
ποσοστό έκπτωσης το οποίο κατατέθηκε από την ΤΣΙΟΥΤΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ είναι 
αρνητικό και είναι   -4%.  
Σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν 4257/2014 προβλέπεται η δυνατότητα οικονομικής προσφοράς με 
αρνητικό ποσοστό έκπτωσης. Οπότε η οικονομική προσφορά έχει  ως εξής: 
 
Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) ΦΠΑ (€) ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ 24% 
(€) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ 

1 
Αμόλυβδη 
βενζίνη 
09132100-4   

Λίτρα 10.000 1.377 13.770,00 24 3.304,80 17.074,80 

2 
Πετρέλαιο 
κίνησης  
09134200-9   

Λίτρα 80.000 1,193 95.440,00 24 22.905,60 118.345,60 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=50663&tradingPartnerId=70476&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1043157172&oapc=32&oas=8S80Ka1HBF7QeB0jjA14-w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=50663&tradingPartnerId=70476&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1043157172&oapc=32&oas=8S80Ka1HBF7QeB0jjA14-w..


3 
Πετρέλαιο 
θέρμανσης 
09135100-5 

Λίτρα 124.500 0,833 103.708,50 24 24.890,04 128.598,54 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

214.500  212.918,50  51.100,44 264.018,94 

 
Η επιτροπή  λοιπόν λαμβάνοντας υπόψη: 
1. την υπ’ αριθ. 6750/18-10-2018 Διακήρυξη του Δημάρχου  
2. την  υποβληθείσα προσφορά 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
4. το υπ΄ αριθ. 8036 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, το οποίο 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ 151/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
5. την βεβαίωση του  Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας ότι οι απαραίτητες προτάσεις 
ανάληψης υποχρέωσης θα πραγματοποιηθούν μετά την έγκριση του προϋπολογισμού 2019, ενώ 
έχουν ήδη προβλεφθεί οι αντίστοιχες πιστώσεις , 
ολοκληρώνει το παρόν πρακτικό το οποίο και παραδίδει στην Οικονομική Επιτροπή για επικύρωση 
εισηγούμενη προς αυτήν, την ανακήρυξη ως προσωρινού μειοδότη την ΤΣΙΟΥΤΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, για την  προμήθεια καυσίμων  γιατί η προσφορά της είναι η μοναδική ,είναι 
πλήρης σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

Μακρυχώρι 13/12/2018 
Αρ. Πρωτ. 8258 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 Η Πρόεδρος                                                                 Τα Μέλη 

Δημαρέλου Τριάδα                                            Μπαρμπούτη  Βασιλική 
                     Γκούμας Σταύρος 

……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

 Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το ανωτέρω 
πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού.  
 Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την υπ’ 
αριθ. 6750/18-10-2018 Διακήρυξη του Δημάρχου, την υπ’ αριθ. 151/2018 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, το υπ’ αριθ. 8258/13-12-2018 πρακτικό αποσφράγισης και 
αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και μετά από διαλογική συζήτηση. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα 
 
1. Την έ γ κ ρ ι σ η  του υπ’ αριθ. 8258/13-12-18 Πρακτικού Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης 

Οικονομικών  Προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου της επιτροπής.  
 
2. Την ανάδειξη της Τσιούτρα Νικολέττας ως  π ρ ο σ ω ρ ι ν ή ς  α ν α δ ό χ ο υ  της 

προμήθειας καυσίμων γιατί η προσφορά της που τυγχάνει να είναι  και η μοναδική, 
είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 
 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   161/2018 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση 
 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη ως 
παρακάτω: 

Ο Πρόεδρος                   Τα Μέλη 
               (υπογραφή)                     (υπογραφές) 

Πιστό αντίγραφο 
           O Πρόεδρος Ο.Ε. 
           Τσεργάς  Κων/νος 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=50663&tradingPartnerId=70476&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1043157172&oapc=32&oas=8S80Ka1HBF7QeB0jjA14-w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=50663&tradingPartnerId=70476&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1043157172&oapc=32&oas=8S80Ka1HBF7QeB0jjA14-w..

