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∆ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 

Από το αριθ. 28/2015 πρακτικό συνεδρίασης 

 

 Σήµερα στις 23 του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους 2015, ηµέρα Τετάρτη και 
ώρα 14:00’ το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

Τεµπών, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό κατάστηµα στο 

Μακρυχώρι, ύστερα από την µε αριθ. πρωτ. 13275/21-12-15  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 ) ∆ηµοτικών Συµβούλων ήταν παρόντες οι ΕΞΙ ( 6 ): 

 

                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ           Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   
1. Τσάτσαρης Χρήστος                    1.   Μανώλης Γεώργιος  

2. Έξαρχος Γεώργιος                          

3. Ζάχος Βασίλειος                      

4. ∆ιψάνας Αχιλλεύς   

5. Τσούγιας Χρήστος   

6. Κυρίτσης Γεώργιος   

7. --               Αν και νόµιµα κληθέντες 

 

    Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραµµατέας  η  Κοντογιάννη  

Παρασκευή  υπάλληλος του ∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 
Ο  Πρόεδρος,  ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας 

και αφού πρώτα οµόφωνα τα µέλη συµφώνησαν για το κατεπείγον της 

συνεδρίασης και επίσης οµόφωνα αποφάσισαν και για τη συζήτηση του 

Ε.Η.∆. θέµατος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέµα 

της ηµερήσιας διάταξης για συζήτηση.   

 

ΘΕΜΑ ( 1ο ). «Έγκριση Πρακτικού ∆ιαγωνισµού – αποσφράγιση & αξιολόγηση 

δικαιολογητικών συµµετοχής,  για την ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π. ΕΤΏΝ 2015 & 

2016’ (ΟΜΑ∆Α 11 ‘ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ’)» 

Αριθµός  Απόφασης  (160)  

 

 Με την αριθ. 121/2015 προηγούµενη απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής έγινε η Αποδοχή του Πρακτικού αποσφράγισης οικονοµικών 
προσφορών για την : ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π. ΕΤΩΝ 2015 & 2016’’ και 
ορίστηκε ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών του 

προσφέροντα,  η 16η ∆εκεµβρίου 2015. 

 

 Στις 22-12-2015 έγινε η ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών 

που κατατέθηκαν (ηλεκτρονικά & ταχυδροµικά)  από τον µειοδότη προµηθευτή 

για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π. ΕΤΩΝ 2015 & 2016’», σύµφωνα µε την αριθ. 

3/2015 µελέτης και την υπ’ αριθ. 6721/26-6-2015 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου 

Τεµπών. 
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 Το Πρακτικό του ∆ιαγωνισµού αποσπασµατικά αναφέρει τα παρακάτω: 

« 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………. 

• ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξάγεται ηλεκτρονικά 

µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) 
µε συστηµικό αριθµό ηλεκτρονικού διαγωνισµού τον αριθµό 12577 και µε 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. 

• η ηµεροµηνία έναρξης υποβολής των δικαιολογητικών του µειοδότη  ήταν η 

26η Νοεµβρίου 2015 . 

• η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών του µειοδότη  ήταν 

η 16η ∆εκεµβρίου 2015.   

• τα δικαιολογητικά του µειοδότη αναρτήθηκαν ηλεκτρονικά και επίσης 

απεστάλησαν ως έντυπα. Ο φάκελος των έντυπων δικαιολογητικών µειοδότη 

φέρει αποδεικτικό ταχυδροµικής αποστολής την 15/12/2015 που λογίζεται ως 

ηµεροµηνία κατάθεσης σύµφωνα µε το άρθρο 19 της ισχύουσας ∆ιακήρυξης 

και έχει αριθµό εισερχόµενου πρωτοκόλλου 13231/18.12.2015. 

Η επιτροπή συνδέθηκε στο σύστηµα και έκανε την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
δικαιολογητικών του µειοδότη προµηθευτή Ευθυµίου Θεόδωρου του Νικολάου 

(προσφορά 13748) και  διαπίστωσε ότι έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό, 

όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά τα οποία έχουν εκδοθεί νόµιµα και είναι σε ισχύ.  

Κατόπιν  των ανωτέρω : 

(1) γνωµοδοτούµε θετικά στην κατακύρωση της «Προµήθειας καυσίµων κίνησης και 
θέρµανσης και λιπαντικών του ∆ήµου Τεµπών και των Νοµικών του Προσώπων ετών 

2015 και 2016», 11ης Οµάδας, «Λιπαντικά» του διαγωνισµού µε συστηµικό αριθµό 12577 

στον προµηθευτή  Ευθυµίου Θεόδωρο του Νικολάου µε ΑΦΜ 045503981, ∆.Ο.Υ. 

Κοµοτηνής. 

(2) Με το παρόν πρακτικό, επισυνάπτουµε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά του 

προµηθευτή που αφορά στον παραπάνω ηλεκτρονικό διαγωνισµό, όπως 

εκτυπώθηκαν από την πλατφόρµα του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ). 
(3) Η Επιτροπή διαβιβάζει το παρόν πρακτικό της στην αρµόδια Οικονοµική Επιτροπή 

του ∆ήµου 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) Μετά την απόφαση της κατακύρωσης θα συνταχθεί σχέδιο σύµβασης µε τον 

µειοδότη ανάδοχο, το οποίο θα υποβληθεί σε προσυµβατικό έλεγχο  από το Ελεγκτικό 

Συνέδριο σύµφωνα µε : 
α) το άρθρο 35 του Ν.4129/2013,  

β) τις αρίθµ. 72/2012 & 305/2014 Πράξεις Κλιµακίου Τµ. 7 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

γ) το γεγονός ότι η προϋπολογιζόµενη δαπάνη της ενιαίας αρχικής διακήρυξης 

6721/26.06.2015 ανέρχεται στο ποσό των 445.088,00 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ, δηλαδή 

ξεπερνά το χρηµατικό όριο των 200.000,00€ άνω του οποίου καθίσταται υποχρεωτική η 

υπαγωγή της δαπάνης σε προσυµβατικό έλεγχο και 
δ) την υπάρχουσα νοµολογία, κατά την οποία έχει κριθεί ότι ο προσυµβατικός έλεγχος 

καταλαµβάνει και τις συµβάσεις, η προϋπολογιζόµενη αξία των οποίων δεν υπερβαίνει, 
κατά περίπτωση, το χρηµατικό όριο των 200.000,00€ χωρίς το ΦΠΑ, πλην όµως 

αποτελούν τµήµατα µιας ενιαίας διαδικασίας ανάθεσης, η προϋπολογιζόµενη δαπάνη 

της οποίας υπερβαίνει το χρηµατικό όριο αυτό.  

(6) Για τη διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 

αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται αρµόδια από τα µέλη της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού. 

 

…………………………………………………………………………………..» 

 

 Κατόπιν των ανωτέρω Εισηγούµαστε την Αποδοχή του Πρακτικού 

διενέργειας ∆ιαγωνισµού – ηλεκτρονική αποσφράγιση ∆ικαιολογητικών, για 
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την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π. ΕΤΩΝ 2015 & 2016» και την κατακύρωση του 

διαγωνισµού ΟΜΑ∆Α 11 «ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ» στον Προµηθευτή ΕΥΘΥΜΙΟΥ 

ΘΕΟ∆ΩΡΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  

Και κάλεσε τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής ν’ αποφασίσουν σχετικά 

 

Τα µέλη της Ο.Ε. αφού έλαβαν υπόψη τους: 

1. το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  αποσφράγισης δικαιολογητικών  

2. Την αριθ. 3/2015 µελέτη και την αριθ. 6721/26-6-2015 ∆ιακήρυξη ∆ηµάρχου 

Τεµπών, 

3. Τις αριθ. 75/2015 «Καθορισµός όρων» & 100/2015 «Αποδοχή Πρακτικού 

Αποσφράγισης τεχνικών προσφορών» & 121/2015 «Έγκριση Πρακτικού 

Αποσφράγισης Οικονοµικών Προσφορών-Έγκριση αποτελέσµατος» 

αποφάσεις Οικονοµικής Επιτροπής. 

4. Τις σχετικές διατάξεις και µετά από διαλογική συζήτηση 

 

Αποφασίζει  Οµόφωνα 

 

• Αποδέχεται  το Πρακτικό ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού – ηλεκτρονική 

αποσφράγιση δικαιολογητικών, για την ανάδειξη προµηθευτή / 

προµηθευτών: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π. ΕΤΩΝ 2015 & 2016’», 

σύµφωνα µε το οποίο ο προσφέρων ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ του 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ,  υπέβαλε εµπρόθεσµα, όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά τα 

οποία έχουν εκδοθεί νόµιµα και είναι σε ισχύ. 

 

• Κατακυρώνει το διαγωνισµό στον προµηθευτή ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ του 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Α.Φ.Μ. 045503981 / ∆.Ο.Υ. Κοµοτηνής) 

 

• Αναθέτει την εκτέλεση της προµήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π. ΕΤΩΝ 

2015 & 2016’» - ΟΜΑ∆Α 11 «ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ» στον προµηθευτή  ΕΥΘΥΜΙΟΥ 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που προσέφερε  ποσό καθαρής αξίας 

2.300,00 €.   

 

• Αναθέτει στο ∆ήµαρχο τις περαιτέρω ενέργειες, για υπογραφή της 

σύµβασης.  

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθµό  160/2015 

…………………………………………………………………………………………………

………….………………………………… 

Εξαντληθέντων των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

 
O Πρόεδρος                Τα µέλη 

           (υπογραφή)                                 (υπογραφές) 

 

Πιστό αντίγραφο 

O Πρόεδρος  

 

 

  Τσάτσαρης Χρ. 
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