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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 23/2019 πρακτικό συνεδρίασης 

 
 Σήμερα στις 02 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
14:00’ το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στο Μακρυχώρι, ύστερα από την με αριθ. 
πρωτ. 9495/25-11-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μητσογιάννης Νικ.  (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  ΠΕΝΤΕ ( 5 ): 

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

1. Μητσογιάννης Νικ.  1. Κρικώνης Χρ. 

2. Κυρίτσης Γεώργιος                   2.Γκατζόγιας Παν. 

3. Ζαρδούκας κων.   
4. Τσεργάς Κων.   

5. Κολλάτος Κων.   

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 του Εκτός Ημερήσιας Διάταξης Θέματος, κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ ( 3ο) «Έγκριση Πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών & τεχνικών προσφορών 
για την ‘Προμήθεια Καυσίμων, για τις ανάγκες του Δήμου Τεμπών και των νομικών του 
προσώπων, έτους 2020’»             
Αριθμός   Απόφασης   ( 118 ) 
    
 Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1  του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, η Οικονομική Επιτροπή ……. θ) «Αποφασίζει την 
κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε 
μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για 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» 
 Βάσει της  89/2019 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 και εκδόθηκε από το Δήμαρχο η 
προκήρυξη του διαγωνισμού “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΤΕΜΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2020” 
 
 Σήμερα καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει το από 26-11-2019  πρακτικό 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών (Στάδιο 1ο) της 



Επιτροπής Διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 165/2018 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής. Το πρακτικό που υποβάλλεται προς έγκριση έχει ως εξής: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π. ΕΤΟΥΣ 2020’ 
 

Στάδιο 1ο: Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά 
 
Στο Μακρυχώρι σήμερα την 26η του μηνός Νοεμβρίου του 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., 
στο γραφείο της προσδιορισμένης από τη διακήρυξη αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Τεμπών, 
συνεδρίασε η Επιτροπή που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 165/14-12-2018, απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που 
υποβλήθηκαν στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθ. Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 80763, της υπ’ αριθ. 7605/17-10-2019 διακηρύξεως που αφορά την  
«Διακήρυξη Προμήθειας Καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Τεμπών και των Νομικών του 
Προσώπων, για το έτος 2020», η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 89/2019 Απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής. 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Πρόεδρος Γαϊτάνου Ευφροσύνη 

2. Τακτικό Μέλος Στρούλιος Κωνσταντίνος 

3. Τακτικό Μέλος Χατζή Γεωργία 

 
Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την υπ’ αριθ 7605/17-10-2019 διακήρυξη του Τμήματος  
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Τεμπών, καθώς, επίσης, και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν 
λόγω διαγωνισμό, παρατήρησε τα εξής: 

1. Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) – στο εξής «Σύστημα» – και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού Συστήματος τον αριθμό “80763”. 

2. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνη με την αναφερομένη 
στη διακήρυξη, ήτοι η 20η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019, και ώρα 15:00 μ.μ. 

3. Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 26η του μηνός 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2019, και από ώρα 11:00 π.μ. 

 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή συνδέθηκε στο Σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό 
προσωπικό κωδικό πρόσβασης) του προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό “80763” και 
διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το Σύστημα ως «κλειδωμένος» και 
αφετέρου ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό προσφορά από τον παρακάτω 
οικονομικό φορέα :   

Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 ΤΣΙΟΥΤΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 19/11/2019 21:37:49 

 
Η Επιτροπή επισήμανε ότι έως και το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 
περιεχόμενο της προσφοράς. 
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής, οι οποίοι διαθέτουν τους απαραίτητους 
κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών, καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του 
συστήματος τα διαπιστευτήριά τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), 
προκειμένου να αποσφραγισθεί η προσφορά. 
Κατόπιν της ως άνω διαδικασίας, η προσφορά αποσφραγίσθηκε και συγκεκριμένα ο υποφάκελος 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά», δίνοντας με τον τρόπο αυτό την δυνατότητα 
στους συμμετέχοντες της πρόσβασης στο περιεχόμενο του εν λόγω υποφακέλου. 



Επισημαίνεται ότι ο υποφάκελος «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκε, αφού σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα της διακήρυξης του διαγωνισμού αποσφραγίζονται σε μεταγενέστερο στάδιο 
του διαγωνισμού. 
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφορά είχε 
λάβει από το Σύστημα τον παρακάτω αναφερόμενο μοναδικό α/α συστήματος : 

Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
Α/Α  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

1 ΤΣΙΟΥΤΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 155139 

 
Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη στην διενέργεια ελέγχου της προσφοράς που αφορά 
τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό συστήματος “80763” και ο οποίος σχετίζεται με την 
«Διακήρυξη Προμήθειας Καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Τεμπών», συνολικού 
προϋπολογισμού 253.731,78 ΕΥΡΩ , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Ο έλεγχος αφορά τόσο τα 
ψηφιοποιημένα στο Σύστημα έγγραφα, όσο και τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στον φυσικό 
φάκελο του συμμετέχοντα στη διαγωνιστική διαδικασία. 
Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και ενεργώντας κατά το μέρος της 
διαδικασίας που την αφορά, σύμφωνα με την διαδικασία δύο σταδίων της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., προχώρησε στις κάτωθι ενέργειες: 

1. Έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς, όπως αυτά 
αναφέρονται στο τεύχος της διακηρύξεως και βρίσκονται ψηφιοποιημένα στην προσφορά του 
συμμετέχοντα στις διαγωνιστικές διαδικασίες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

2. Έλεγχο του κατατεθειμένου φυσικού φακέλου του διαγωνιζόμενου και των συνημμένων σ’ 
αυτόν εγγράφων. 

3. Μονογραφή του φακέλου και των συνημμένων εγγράφων. 
4. Καταγραφή σε ειδικούς καταλόγους, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος 

Πρακτικού και επισυνάπτονται σ’ αυτό, των εγγράφων και των δικαιολογητικών. 
 
Κατά τον έλεγχο του φυσικού φακέλου του διαγωνιζομένου, η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε 
ότι η εν λόγω προσφορά είχε λάβει αριθμό πρωτοκόλλου εμπρόθεσμα και πιο συγκεκριμένα : 

Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

1 ΤΣΙΟΥΤΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 9367/20-11-2019 

 
Από τον έλεγχο της αναρτημένης στο σύστημα προσφοράς και του φυσικού φακέλου προέκυψαν τα 
ακόλουθα: 
Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΤΣΙΟΥΤΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ» ανάρτησε στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ υποφάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς που 
περιλαμβάνει: 
Επωνυμία Προμηθευτή: ΤΣΙΟΥΤΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
Διεύθυνση e-mail: pivoulos88@hotmail.com 
Αριθμός - Α/Α Συστήματος: 80763 
Τίτλος - Αριθμός Διακήρυξης: 7605/17-10-2019 
Αριθμός Προσφοράς: 155139 
 
ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

01. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 01. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

01. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.PDF 

ΟΧΙ 

02. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 02. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 02. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.pdf ΟΧΙ 

03. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

03. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

03. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ.pdf 

ΟΧΙ 

04. ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 04. ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 04. ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ.pdf ΟΧΙ 

05. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ 

05. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ 

05. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ.pdf 

ΟΧΙ 

06. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 

06. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 

06. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ.pdf 

ΟΧΙ 



07. ΤΕΥΔ_signed 07. ΤΕΥΔ_signed 07. ΤΕΥΔ_signed.pdf ΟΧΙ 

08. ΥΔ-ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ_signed 

08. ΥΔ-ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ_signed 

08. ΥΔ-ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ_signed.pdf 

ΟΧΙ 

09. ΥΔ-ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΧΝ. 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ_signed 

09. ΥΔ-ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΤΕΧΝ. 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ_signed 

09. ΥΔ-ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΧΝ. 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ_signed.pdf 

ΟΧΙ 

10. ΥΔ – ΙΣΧΥΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed 

10. ΥΔ – ΙΣΧΥΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed 

10. ΥΔ – ΙΣΧΥΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed.pdf 

ΟΧΙ 

11. ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed 

11. ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed 

11. ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed.pdf 

ΟΧΙ 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

φάκελος δικαιολογητικά συμμετοχής-
τεχνική προσφορά 

   

ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

07. ΤΕΥΔ _signed, 08. ΥΔ - 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ _signed, 

09. ΥΔ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΧΝ. 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ _signed, 10. ΥΔ - 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ _signed, 11. 
ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

_signed 

ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ    

Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που 
ορίζονται α) στην ΑΧΣ 510/2004, ΦΕΚ 

872/2007 τεύχος Β , β) στην ΑΧΣ 
291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β και γ) 
της Απόφασης του Α.Χ.Σ 316/2010(ΦΕΚ 

501Β/2012). Σε καμία περίπτωση δεν 
επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη super ή 

νερό ή πετρέλαιο 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
09. ΥΔ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΧΝ. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ _signed 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ    

Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που 
ορίζονται α) στην Απόφαση του Α.Χ.Σ 

514/2004, ΦΕΚ 1490/2006 τεύχος Β και 
β) στην ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 
τεύχος Β, γ) της απόφασης του Α.Χ.Σ 

316/2010 (ΦΕΚ 501Β/2012). Θα πρέπει 
να είναι απαλλαγμένο από άλλες 

προσμίξεις ή νερό και φυσικά σε καμία 
περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει 
ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης. 

 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
09. ΥΔ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΧΝ. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ _signed 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ    

Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που 
ορίζονται α) στην Απόφαση του Α.Χ.Σ 

467/2002 (ΦΕΚ 1531/2003 τεύχος Β),  β) 
στην Υπουργική Απόφαση 468/2002 
ΦΕΚ (1273/2003 τεύχος Β και γ) στην 

ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β. 
 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
09. ΥΔ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΧΝ. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ _signed 

 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίστηκε σε 
έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητα της υποβαλλόμενης 
εγγυητικής επιστολής, απέστειλε έγγραφο προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων που 
εξέδωσε την εγγυητική  επιστολή συμμετοχής του διαγωνιζόμενου (έγγραφο με αρ. πρωτ. 9574/26-
11-2019 προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Γραφείο Παρ/κών 159-Α’ Λάρισας). 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού διέκοψε την συνεδρίαση αναμένοντας την ανωτέρω απάντηση.  
 



Η Επιτροπή Διαγωνισμού συνεδρίασε εκ νέου την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019, μετά την παραλαβή 
της απάντησης περί της εγκυρότητας του υποβαλλόμενου έντυπου εγγυητικής επιστολής (έγγραφο 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Γραφείο Παρ/κών 159-Α’ Λάρισας, με ημερομηνία 26-11-
2019). 
Ακολούθως, από την εξέταση των προσκομισθέντων Δικαιολογητικών Συμμετοχής του οικονομικού  
φορέα «ΤΣΙΟΥΤΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ» και σύμφωνα με τα άρθρα της Διακήρυξης 2.4.3. (Περιεχόμενα 
Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά) και 2.2.4 (Καταλληλότητα άσκησης 
επαγγελματικής δραστηριότητας), από τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομιστούν 
κατατέθηκαν τα εξής:  

 
Έγγραφα /Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Κάλυψη από 
τον οικονομικό 

φορέα 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ ], όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 
άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.4.1. της διακήρυξης. 

Ναι 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ 
ευρώ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ λεπτών  (2.046,22 €). 

Ναι 

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, ψηφιακά υπογεγραμμένη και 
χωρίς να απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται επί 
ποινή αποκλεισμού ότι, συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις – τεχνικές 
προδιαγραφές του παραρτήματος Α της Διακήρυξης. 

Ναι 

Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την 
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας), πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης 

Ναι 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 : 

• αντίγραφο ποινικού μητρώου 

• αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας και φορολογικής ενημερότητας 

• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, 
σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

• Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης 

Ναι 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, δ ι α π ί σ τ ω σ ε  ό τ ι  
ο φάκελος των Δικαιολογητικών Συμμετοχής του οικονομικού  φορέα «ΤΣΙΟΥΤΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ»   
κρίνεται  πλήρης. 
 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε στην εξέταση των στοιχείων του Φακέλου της Τεχνικής 
Προσφοράς του ανωτέρω οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 2.4.3.2 της 
Διακήρυξης  (Τεχνική προσφορά). Από τα απαιτούμενα έγγραφα-δικαιολογητικά προσκομίστηκαν τα 
εξής: 

 
Έγγραφα /Δικαιολογητικά Τεχνικής προσφοράς 

Κάλυψη από τον 
οικονομικό 

φορέα 

Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένη, στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει:  

• Τον χρόνο ισχύος της προσφοράς και ότι η ισχύς της προσφοράς μπορεί να 
παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη 
λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της 
διακήρυξης, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω 
αρχική διάρκεια. 

• Ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις – τεχνικές προδιαγραφές του 
Παραρτήματος Α της Διακήρυξης. 

 
 
 

Ναι 

Τεχνική Προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένη Ναι 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, δ ι α π ί σ τ ω σ ε  ό τ ι  :  

ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΤΣΙΟΥΤΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ»   κρίνεται  
πλήρης.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού  εισηγείται : 



1. Να γίνει αποδεκτή η προσφορά της εταιρίας «ΤΣΙΟΥΤΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ» ως προς το στάδιο 1 
(αποσφράγιση των Υποφακέλων, Έλεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής 
Προσφοράς). 

2. Να προχωρήσουν οι διαδικασίες για τον έλεγχο και την αποσφράγιση της οικονομικής 
προσφοράς της εν λόγω εταιρίας κατά την ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί σε σχετική 
πρόσκληση, η οποία και θα κοινοποιηθεί στον συμμετέχοντα του διαγωνισμού. 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφηκε ως ακολούθως. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
            Η Πρόεδρος                                                                                    Τα Μέλη 
      ΓΑΙΤΑΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ                       ΣΤΡΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
                           ΧΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

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

 Ύστερα από τα ανωτέρω, 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 υπ.’ αριθ. 7605/17-10-2019 Διακήρυξης Δημάρχου 
3)το από 26-11-2019 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών 
προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού 
4) τις προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου  
και μετά από διαλογική συζήτηση. 
 

Αποφασίζει  Ομόφωνα 
 
 Την έ γ κ ρ ι σ η  του από 26-11-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού / 
Στάδιο 1ο : Δικαιολογητικά  Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά, για την «Προμήθεια 
Καυσίμων και, για τις ανάγκες του Δήμου Τεμπών και των Νομικών του Προσώπων έτους 
2020», σύμφωνα με το οποίο εισηγείται: 

1. Τ η ν  Α π ο δ ο χ ή  της προσφοράς  της εταιρίας «ΤΣΙΟΥΤΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ», ως προς το Στάδιο 
1ο (αποσφράγιση των Υποφακέλων, Έλεγχος Δικαιολογητικών  Συμμετοχής και Τεχνικής 
Προσφοράς, και συνεπώς δύναται να προχωρήσει ως προς τον ανωτέρω διαγωνιζόμενο το 
στάδιο της οικονομικής αποσφράγισης.  

 
 Προσδιορίζει ως ημερομηνία αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς της 
συμμετέχουσας εταιρείας ΤΣΙΟΥΤΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ που κατά το στάδιο ελέγχου των 
δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς κρίθηκε αποδεκτή, την 6η Δεκεμβρίου  2019 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.  
 
 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   118/2019 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 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. 
 
           Μητσογιάννης Νικ. 

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..

