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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 29/2020 πρακτικό συνεδρίασης 

 

 Σήμερα στις  28 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
14:00’ το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση ((δδιιαα  ττηηλλεεδδιιάάσσκκεεψψηηςς)) στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναιού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του,  ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 11446/23-12-20 πρόσκληση του 
Προέδρου αυτής κ. Μητσογιάννη Νικ.  (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε 
στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του 
Ν.4071/2012, 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. . Γκατζόγιας Παν. 

2. Κυρίτσης Γεώργιος     2.  Κολλάτος Κων. 

1. Τσεργάς Κων.   
 

2. Ζαρδούκας κων.  
 

3. Κρικώνης Χρ.  
 

4. --  
 

5. --               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 (5ο) «Έγκριση Πρακτικού (Στάδιο 2ο) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021»             
Αριθμός   Απόφασης   ( 216 ) 
    
 Με την αριθ. 163/2020 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του 
συνοπτικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ ΚΑΙ ΤΑ 
ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΕΤΟΥΣ 2021. 
 
 Στη συνέχεια με την αριθ. 206/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, 
εγκρίθηκε  το Πρακτικό [Στάδιο 1ο] της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των Δικαιολογητικών 
και των Τεχνικών Προσφορών. 
 
 Σήμερα καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει το Πρακτικό / Στάδιο 2ο: 
Αποσφράγιση – Αξιολόγηση των Οικονομικών προσφορών & Ανακήρυξη προσωρινού 
αναδόχου, της Επιτροπής του Διαγωνισμού. 
 
  Το πρακτικό που υποβάλλεται προς έγκριση έχει ως εξής: 



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ΣΤΑΔΙΟ 2o: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & 

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Στο Μακρυχώρι σήμερα την 21η του μηνός Δεκεμβρίου του 2020, ημέρα Δευτέρα 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. 1/15-01-2020, 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.) 101437, της υπ’ αριθ. 9529/23-10-2020 διακηρύξεως που αφορά την 
«Προμήθεια Καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Τεμπών και των Νομικών του Προσώπων για το 
έτος 2021», η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 163/2020 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 Χατζή Γεωργία 

3. Τακτικό Μέλος Βλάχου Αικατερίνη 

 
Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :  
1. την υπ’ αριθ. 163/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών σχετικά με τον 

καθορισμό των όρων της διακήρυξης και την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της 
προμήθειας, 

2. την υπ’ αριθ. 9529/23-10-2020 διακήρυξη του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Τεμπών, καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό,  

3. την υπ’ αριθ. 206/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών που αφορά 
την έγκριση του Πρακτικού 1ου Σταδίου “Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά”  της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, 

4. την υπ’ αριθ. 11317/16-12-2020 Πρόσκληση ηλεκτρονικής αποσφράγισης Οικονομικής 
Προσφοράς του διαγωνισμού, 

 
Προέβη στην παραλαβή, αποσφράγιση, έλεγχο και εξέταση της ηλεκτρονικής Οικονομικής 
Προσφοράς για την «Προμήθεια Καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Τεμπών και των Νομικών 
του Προσώπων για το έτος 2021», προϋπολογισμού 217.547,46€ με ΦΠΑ, από τον παρακάτω κατά 
το στάδιο αυτό διαγωνιζόμενο: 
 

Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Α/Α  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

1 ΤΣΙΟΥΤΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 199675 

 
Η Επιτροπή προέβη αρχικώς στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς μέσω των 
απαιτούμενων διαδικασιών της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και ακολούθως στον έλεγχο της ορθής 
υποβολής και συμπλήρωσης της Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με τα άρθρα της Διακήρυξης 
του διαγωνισμού. Ειδικότερα διαπιστώθηκε ότι:  
1. Ο Οικονομικός Φορέας υπέβαλλε μόνο μία προσφορά και δεν υποβλήθηκαν εναλλακτικές 

προσφορές.  
2. Ο Οικονομικός Φορέας υπέβαλλε την Οικονομική Προσφορά του συμπληρώνοντας την 

αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και υπέγραψε ψηφιακά το παραγόμενο 
σε μορφή pdf ηλεκτρονικό αρχείο.  

3. Επιπροσθέτως, υπέβαλλε το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς σε μορφή pdf ψηφιακά 
υπογεγραμμένο, στο οποίο οι τιμές αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς.  



4. Η εν λόγω Οικονομική Προσφορά υπερβαίνει μεν τις ενδεικτικές τιμές του προϋπολογισμού, 
όμως το ποσοστό της αρνητικής έκπτωσης που έχει δοθεί δεν υπερβαίνει το 5% σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στη Διακήρυξη (Παράγραφος 2.3.1 Κριτήριο Ανάθεσης) και όπως αυτό 
προβλέπεται στο άρθρο 63 του Ν. 4257/2014.  
Επιπλέον, δεν παρουσιάζει καμία ουσιώδη έλλειψη ή απόκλιση εκ των απαιτούμενων της 
Διακήρυξης. 

Συνεπώς, η εν λόγω Οικονομική Προσφορά μπορεί να γίνει αποδεκτή για τις περαιτέρω διαδικασίες 
του διαγωνισμού. 
 
Η Οικονομική προσφορά της εταιρείας «ΤΣΙΟΥΤΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ» έχει ως εξής: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
Ποσοστό έκπτωσης 
% αριθμητικώς 

Ποσοστό έκπτωσης % ολογράφως 

1 Πετρέλαιο κίνησης -4% 
ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

Μείον τέσσερα τοις εκατό 

2 Αμόλυβδη βενζίνη -4% 
ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

Μείον τέσσερα τοις εκατό 

3 Πετρέλαιο θέρμανσης -4% 
ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

Μείον τέσσερα τοις εκατό 

 
 

Α/Α ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤ. 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 
(€) 

ΦΠΑ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 
(€) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ 

1. 

09134200-9 
Καύσιμο 

πετρελαιοκινητήρων 
ντίζελ 

Λίτρο 80.000 
.946 75.680,00 

24 
18.163,20 93.843,20 

2. 
09132100-4 

Αμόλυβδη βενζίνη 
Λίτρο 17.000 

1.188 20.196,00 
24 

4.847,04 25.043,04 

3. 
09135100-5 
Πετρέλαιο 
θέρμανσης 

Λίτρο 121.500 
0.712 86.508,00 

24 
20.761,92 107.269,92 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

182.384,00  
43.772,16 226.156,16 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) : 182.384,00 €  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ 
ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ. 
 
Σύμφωνα με την Απόφαση 486/2017 του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου : 
“[…] από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 20 παρ. 1 και 21 παρ.1 του ως άνω Κανονισμού 
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), ερμηνευομένων υπό το φως της αρχής της οικονομικότητας, ως ειδικότερης έκφανσης 
της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, συνάγεται ότι, όταν, σε διαγωνισμό προμήθειας 
που διενεργείται από Ο.Τ.Α. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συμμετείχε (ή 
αναδείχθηκε ικανός), παρά την τήρηση των απαιτούμενων κανόνων δημοσιότητας, ένας μόνο 
υποψήφιος προμηθευτής, η αναθέτουσα αρχή έχει τη διακριτική ευχέρεια να κατακυρώσει τα 
αποτελέσματα του διαγωνισμού στο μοναδικό προσφέροντα  (ΕΣ VI Tμ. 3145/2010, 2709, 2702, 
1285/2010, πρβλ. απόφαση της 16ης Σεπτεμβρίου 1999, C-27/98, Fracasso και Leitschutz). 
Υποχρεούται, όμως, στην περίπτωση αυτή, να εξετάσει εάν η μοναδική αυτή προσφορά είναι 
συμφέρουσα για το Δήμο, λαμβάνοντας υπόψη - αφού δεν είναι σε θέση να συγκρίνει μεταξύ των 
τιμών περισσότερων προσφορών - πρόσφορα, κατά περίπτωση, στοιχεία, όπως τα ενδεικτικώς 
αναφερόμενα στο άρθρο 20 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., ήτοι προσφερόμενες σε προηγούμενους 



διαγωνισμούς τιμές, καθώς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή για όμοια ή παρεμφερή είδη (βλ. ΕΣ 
VI Τμ.1505, 1975/2012, 1972 και 2511/2016). Απαιτείται, συνεπώς, ειδική αιτιολογία περί του ότι η 
μοναδική υποβληθείσα παραδεκτή προσφορά είναι, εκτιμώμενη με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, 
συμφέρουσα για το δήμο, άλλως είναι μη νόμιμη η σχετική κατακυρωτική της προμήθειας 
απόφαση.[…]” 
 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού διερεύνησε τη συμβατική τιμή σε 
προγενέστερους διαγωνισμούς για προμήθεια όμοιων ειδών (καυσίμων) του Δήμου Τεμπών και 
επισυνάπτει τα κάτωθι : 
 

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΑΔΑΜ(19SYMV004351730 2019-01-18) 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ :  Προμήθεια υγρών καυσίμων 

Ποσότητες : Πετρέλαιο θέρμανσης  43.000 λίτρα 

 DIESEL κίνησης  80.000 λίτρα 

 Αμόλυβδη Βενζίνη 8.000 λίτρα 

Τιμή : Με προσαύξηση τέσσερα τοις εκατό (4%) στη νόμιμα 
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους 
καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το 
εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας 
εμπορίου της οικείας Περιφέρειας ή του Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
(ΜΕ Φ.Π.Α. 24%) : 

169.332,12 € με ΦΠΑ 

 

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΑΔΑΜ(18SYMV002889494 2018-03-30) 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ :  Προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου 
Τεμπών και των νομικών του προσώπων, έτους 2018 

Ποσότητες : Βενζίνη Αμόλυβδη Δήμου 
Τεμπών 

10.000 λίτρα 

 Πετρέλαιο Κίνησης 
Δήμου Τεμπών 

80.000 λίτρα 

 Πετρέλαιο θέρμανσης 
Δήμου Τεμπών 

40.000 λίτρα 

 Πετρέλαιο θέρμανσης 
Α/Βάθμιας Σχ. Επιτροπής 

50.000 λίτρα 

 Πετρέλαιο θέρμανσης 
Β/Βάθμιας Σχ. Επιτροπής 

30.000 λίτρα 

 Αμόλυβδη βενζίνη 
ΔΗΚΕΔΗΤ 

1.000 λίτρα 

 Πετρέλαιο θέρμανσης 
ΔΟΠΑΠΕΠΤ 

1.500 λίτρα 

Τιμή : Με προσαύξηση τέσσερα τοις εκατό (4%) στη νόμιμα διαμορφούμενη 
κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους καυσίμου την 
ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε 
εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της 
οικείας Περιφέρειας ή του Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
(ΜΕ Φ.Π.Α. 24%) : 

134.471,76 € με ΦΠΑ 

 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και συνεκτιμώντας ιδίως ότι:  
1. η Οικονομική Προσφορά είναι σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης,  



2. η Οικονομική Προσφορά, υπερβαίνει μεν τις ενδεικτικές τιμές του προϋπολογισμού, όμως το 
ποσοστό της αρνητικής έκπτωσης που έχει δοθεί δεν υπερβαίνει το 5% σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη Διακήρυξη (Παράγραφος 2.3.1 Κριτήριο Ανάθεσης) και όπως αυτό προβλέπεται 
στο άρθρο 63 του Ν. 4257/2014 

3. οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων προϊόντων πληρούν τις απαιτήσεις των Τευχών 
δημοπράτησης,  

4. κατακύρωση του διαγωνισμού μπορεί να γίνει ακόμη και αν κατά το τελικό στάδιο υπάρχει 
μόνο μία προσφορά, είτε διότι μία μόνο προσφορά υποβλήθηκε είτε διότι οι υπόλοιπες 
απορρίφθηκαν, εφόσον κρίνεται ότι η προσφορά αυτή είναι συμφέρουσα για την Υπηρεσία, 

 
γ ν ω μ ο δ ο τ ε ί :  

η προσφορά της εταιρίας «ΤΣΙΟΥΤΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ» να χαρακτηριστεί ως συμφέρουσα για τον Δήμο. 
 
Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού    

 
ε ι σ η γ ε ί τ α ι  :  

1. Την Έγκριση του παρόντος Πρακτικού περί Αποσφράγισης, Ελέγχου και Αξιολόγησης 
Οικονομικών Προσφορών και ανακήρυξης Προσωρινού Αναδόχου του εν λόγω διαγωνισμού.  

2. Την ανακήρυξη της εταιρείας « ΤΣΙΟΥΤΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ» (ΑΦΜ 043553153, Δ.O.Y.  ΛΑΡΙΣΑΣ, 
Έδρα ΠΟΥΡΝΑΡΙ ΛΑΡΙΣΑΣ, Τ.Κ. 40006, τηλ. 2495052180) ως προσωρινού αναδόχου για την 
ανάθεση της «Διακήρυξης Προμήθειας Καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Τεμπών και των 
Νομικών του Προσώπων, για το έτος 2021», η οικονομική προσφορά της οποίας για το σύνολο 
της προμήθειας ανήλθε στο ποσό των #182.384,00ευρώ# χωρίς το ΦΠΑ 24%, καθόσον τα 
προσφερόμενα προϊόντα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και η ως άνω 
προσφορά της μπορεί να χαρακτηριστεί ως συμφέρουσα για τον Δήμο.  

3. Τη συνέχιση όλων των απαραίτητων διαδικασιών και ενεργειών προς ολοκλήρωση της εν λόγω 
προμήθειας.  

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

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 Η Πρόεδρος       Τα Μέλη 
 Γαϊτάνου Ευφροσύνη     Χατζή Γεωργία 
        Βλάχου Αικατερίνη  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  
 Και κάλεσε τα μέλη της  Επιτροπής  ν’ αποφασίσουν σχετικά. 
 
 Τα μέλη της  Οικονομικής Επιτροπής αφού άκουσαν τον Πρόεδρο,  είδαν τα 
πρακτικά της δημοπρασίας και ότι οι δημοσιεύσεις έλαβαν πράγματι χώρα, είδαν τις 
διατάξεις του Ν. 3463/06, του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010όπως αυτό αντικαταστάθηκε και 
ισχύσει με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, του Ν.4412/2016, τους όρους της 
υπ.’ αριθ. 7605/17-10-2019 Διακήρυξης, τις προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά 
στοιχεία του φακέλου και μετά από διαλογική συζήτηση. 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο μ ό φ ω ν α   

1. Την έ γ κ ρ ι σ η  του  Πρακτικού [Στάδιο 2ο: Αποσφράγιση – Έλεγχος – Αξιολόγηση των 
Οικονομικών Προσφορών και Ανακήρυξης Προσωρινού Αναδόχου], για την 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ, 
ΕΤΟΥΣ 2021.  
 

2. Την ανακήρυξη της εταιρείας «ΤΣΙΟΥΤΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ» (ΑΦΜ 043553153, Δ.O.Y.  
ΛΑΡΙΣΑΣ, Έδρα ΠΟΥΡΝΑΡΙ ΛΑΡΙΣΑΣ, Τ.Κ. 40006, τηλ. 2495052180) ως προσωρινού 
αναδόχου για την ανάθεση της «Διακήρυξης Προμήθειας Καυσίμων για τις ανάγκες 



του Δήμου Τεμπών και των Νομικών του Προσώπων, για το έτος 2021», η οικονομική 
προσφορά της οποίας για το σύνολο της προμήθειας ανήλθε στο ποσό των 
#182.384,00 ευρώ# χωρίς το ΦΠΑ 24%, καθόσον τα προσφερόμενα προϊόντα 
καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και η ως άνω προσφορά της 
μπορεί να χαρακτηριστεί ως συμφέρουσα για τον Δήμο.  
 

3. Τη συνέχιση όλων των απαραίτητων διαδικασιών και ενεργειών προς ολοκλήρωση της 
εν λόγω προμήθειας.  
 

 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   216/2020 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 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. 


