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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 30/2018 πρακτικό συνεδρίασης 

 
 Σήμερα στις  21 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. 8380/17-12-2018 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  ΕΠΤΑ ( 7 ): 

 
                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ            Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

1. Τσεργάς Κων/νος    

2. Έξαρχος Γεώργιος                    

3. Ζάχος Βασίλειος                         

4. Μανώλης Γεώργιος   
5. Τσιόπα Γεωργία   

6. Τσιαπλές Θωμάς   

7. Κυρίτσης Γεώργιος               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 (1ο) «¨Έγκριση Πρακτικού κατακύρωσης διαγωνισμού, για την Προμήθεια 
καυσίμων & ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Τεμπών & των νομικών του 
προσώπων, έτους 2019»             
Αριθμός   Απόφασης   ( 172 ) 
 
 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 
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων, εκδόθηκε από το 
Δήμαρχο η προκήρυξη του διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ. 
 
 Με την 151/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε  το υπ’ αριθ. 
8036/04-12-2018 πρακτικό της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικαιολογητικών και των 
τεχνικών προσφορών. 

ΑΔΑ: 6ΒΨΔΩΗ7-ΚΡΥ



 Με την 161/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε  το υπ’ αριθ. 
8258/13-12-18 πρακτικό Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Οικονομικών  Προσφορών και 
ανάδειξης  π ρ ο σ ω ρ ι ν ο ύ  αναδόχου της επιτροπής. 
 
 Στη συνέχεια, η Επιτροπή διαγωνισμού με το υπ’ αριθ. 8453/19-12-2018 πρακτικό, 
αφού προχώρησε σε αποσφράγιση του ηλεκτρονικού και φυσικού φακέλου 
δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε έλεγχο τους, διαπίστωσε την πληρότητά τους και 
πρότεινε την κατακύρωση του διαγωνισμού στον ανωτέρω προμηθευτή. 
 
 Ύστερα από τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η Οικονομική 
Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού.  
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 
1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
2) τους όρους της διακήρυξης 
3) το υπ’ αριθ. 8453/19-12-2018 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού 
4) τα στοιχεία του φακέλου,  
και μετά από διαλογική συζήτηση 

 
Αποφασίζει Ομόφωνα 

 
 

1. Την έγκριση του υπ’ αριθ. 8453/19-12-2018 Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης, για την Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Τεμπών & 
των νομικών του προσώπων, έτους 2019. 
 

2. Την  κ α τ α κ ύ ρ ω σ η  του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια 
καυσίμων  για τις ανάγκες του Δήμου Τεμπών & των νομικών του προσώπων, 
έτους 2019», στην «Τσιούτρα Νικολέτα»  
 

 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   172/2018 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 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 

ΑΔΑ: 6ΒΨΔΩΗ7-ΚΡΥ
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