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                                                        ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 27/11-11-2020 
Αριθ.Αποφ. 279/2020    

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση αποτελέσματος μειοδοτικού διαγωνισμού ανοιχτής 

διαδικασίας, άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας καυσίμων 

και λιπαντικών, προϋπολογισμού 356.200,00€ - Προσφυγή σε διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, του άρθρ. 32 του Ν. 4412/16 για 

άγονο τμήμα. 

     Στους Μολάους, σήμερα την  11-11-2020  ημέρα Τετάρτη και  ώρα 09:00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε στην δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων 

των θυρών  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: 13547/06-11-2020, πρόσκληση  που 

στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με  :  

       Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου GOVID-19 και της 

ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του». 

  Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί 

«Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων 

Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του 

κορωνοϊου>. 

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου  ε πτά  (7) 

μελών συμμετείχαν έξι  (6) τακτικά  μέλη  και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος   , δηλαδή:

  

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                   Καλογράνης Δημήτριος 

2) Χριστάκος Σταύρος                                               

3) Σουρλάς Ιωάννης                                                  

4) Παπαδάκης Πιερρής 

5) Καλογερίνης Ηλίας 

6) Παναρίτης Ηλίας 

7) Κόκκορης Παναγιώτης (Αναπλ. Μέλος) 
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 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 

  Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 6ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της  τα   εξής: 

 Το άρθρο 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) με το οποίο το  άρθρο 72 

του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο72 

Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων 

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την 

παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες 

αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: 

α)……… 

στ) Αποφασίζει για: 

i. 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. 

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργων, μελετών, υπηρεσιών 

και προμηθειών ,ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που 

υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου  και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του 

ν.4412/2016 (Α΄147) και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως 

μελετών σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν.4412/2016. 

 Την αριθ. 196/2020  απόφαση της Ο.Ε. με την οποία καθορίστηκαν οι όροι 

δημοπράτησης της προμήθειας  με τίτλο  << Προμήθεια υγρών καυσίμων και 

λιπαντικών >>  συνολικού προϋπολογισμού 356.200,00 €   μαζί με τον Φ.Π.Α. 

 Την υπ΄αριθ. Πρωτ. 9996/31-8-2020 (20PROC007239921) διακήρυξη του 

διαγωνισμού  

 Το από 16-10-2020 Νο1  πρακτικό συνεδρίασης στο οποίο αποτυπώθηκε η 

διαδικασία αποσφράγισης των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά» και  «Οικονομική Προσφορά», από το οποίο προκύπτει η υποβολή 

προσφορών από τέσσερες (4) επιχειρήσεις και η αποδοχή αυτών από την 

Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών. 

 Την αριθ. 263/27-10-2020 (6ΠΠΥΩΚ9-ΗΑΙ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

περί έγκρισης των σταδίων του διαγωνισμού. 

 Την αριθ. 13133/29-10-2020 πρόσκληση του Δήμου προς τους «προσωρινούς 

αναδόχους», που υποβλήθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρ. 103 του Ν. 4412/2016 
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με ηλεκτρονικό τρόπο, με την οποία ζητήθηκε η κατάθεση μέσω του συστήματος 

του ΕΣΗΔΗΣ, των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. 

 
     Στην συνέχεια η Επιτροπή διαγωνισμού συνδέθηκε μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr στο Εθνικό Σύστημα  Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) την Δευτέρα 09-11-2020  και προέβη στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου, τα οποία κατέγραψε ως εξής: 

 

Στοιχεία 
επιχείρησης 
(προσωρινός 

ανάδοχος) 

Δικαιολογητικά 
Αριθμός 

υποβληθέντων 
δικαιολογητικών 

Στοιχεία εγγράφου 
 

Ημερ/νία έκδοσης 
Ημερ/νία λήξης 

Αβδούλος Γ. 
Βασίλειος 

Συκέα 
Λακωνίας 
ΤΚ 23052 

ΑΦΜ 
027310075 

Πιστοποιητικό Ποινικού 
Μητρώου νόμιμου εκπρόσωπου 

1 7667 21.9.2020 

Αποδεικτικό φορολογικής 
ενημερότητας 

2 
1352      25.9.2020-25.10.2020 

1824      4.11.2020-4.12.2020     

Πιστοποιητικά ασφαλιστικής 
ενημερότητας 

2  
1909   6.10.2020-5.4.2021 

304371 21.9.2020-21.3.2020  

Υπεύθυνη Δήλωση περί 
συνδρομής υποχρεώσεων  
(παρ. 2.2.5.2_Β1γ-δ-στ-η)     

1 Ανάδοχος 6.11.2020  

Πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
οικείου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου 
1 17768 28.9.2020-31.12.2020 

Εκτύπωση της καρτέλας 
«Στοιχεία 

μητρώου/Επιχείρησης» μέσω 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

της ΑΑΔΕ                              

1 -- 3.11.2020 

Γ. 
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 

Α.Ε 
Λαγοπάτη 23  

Τρίπολη 
Τ.Κ 22100 

Α.Φ.Μ 
099726150 

 

Πιστοποιητικό Ποινικού 
Μητρώου νόμιμων 

εκπροσώπων 
3 

10909 8.10.2020 

10910 8.10.2020 

10908 8.10.2020 

Αποδεικτικό φορολογικής 
ενημερότητας 

2 
69465956 8.10.2020-8.11.2020 

69573704 22.10.2020-22.11.2020 

Υπεύθυνη Δήλωση περί 
υποχρέωσης καταβολής 

εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης 

1 Ανάδοχος 29.10.2020  

Πιστοποιητικά ασφαλιστικής 
ενημερότητας 

6 

833060 23.9.2020-22.3.2021 

367501 19.10.2020-19.4.2021 

7497 19.5.2020-18.11.2020 

212856 4.8.2020-4.2.2021 

463668 19.10.2020-19.4.2021 

367603 19.10.2020-19.4.2021 

Υπεύθυνη Δήλωση περί 
συνδρομής υποχρεώσεων  
(παρ. 2.2.5.2_Β1γ-δ-στ-η)     

3 Ανάδοχος 29.10.2020  

Πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
οικείου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου 
1 1338 8.10.2020-31.12.2020 

Πιστοποιητικό εκπροσώπησης 
Γ.Ε.Μ.Η 

2 
1189131 29.9.2020 

1268693 29.10.2020 

Νομιμοποιητικά έγγραφα 
σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως 

1 Ανάδοχος  

http://www.promitheus.gov.gr/
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καταστατικά, πιστοποιητικά 
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ 

Εκτύπωση της καρτέλας 
«Στοιχεία 

μητρώου/Επιχείρησης» μέσω 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

της ΑΑΔΕ                              

1 -- 15.9.2020       

 
 

Στοιχεία 
επιχείρησης 
(προσωρινός 

ανάδοχος) 

Δικαιολογητικά 
Αριθμός 

υποβληθέντων 
δικαιολογητικών 

Στοιχεία εγγράφου 
 

Ημερ/νία έκδοσης 
Ημερ/νία λήξης 

Κοφινάς Θ. 
Απόστολος 

Άγιος 
Δημήτριος 
Λακωνίας 
ΤΚ 23070 

ΑΦΜ 
029353716 

Πιστοποιητικό Ποινικού 
Μητρώου νόμιμου εκπρόσωπου 

1 31139 10.9.2020  

Αποδεικτικό φορολογικής 
ενημερότητας 

1 69308654 17.9.2020-17.11.2020 

Πιστοποιητικά ασφαλιστικής 
ενημερότητας 

2  
796546 14.9.2020-12.3.2021 

182733 22.7.2020-22.1.2021 

Υπεύθυνη Δήλωση περί 
συνδρομής υποχρεώσεων  
(παρ. 2.2.5.2_Β1γ-δ-στ-η)     

1 Ανάδοχος 6.11.2020  

Γενικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η 1 1188385       23.9.2020 

Εκτύπωση της καρτέλας 
«Στοιχεία 

μητρώου/Επιχείρησης» μέσω 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

της ΑΑΔΕ                              

1 -- 29.10.2020 

GAND OIL 
ΒΙ.ΠΕ 

Μάνδρας 
Αττικής 

ΤΚ 19600 
ΑΦΜ 

800497675 

Πιστοποιητικό Ποινικού 
Μητρώου νόμιμων 

εκπροσώπων 
1 271557 18.9.2020 

Αποδεικτικό φορολογικής 
ενημερότητας 

2 
69346996 23.9.2020-23.10.2020 

69581943 22.10.2020-22.12.2020 

Πιστοποιητικά ασφαλιστικής 
ενημερότητας 

2 
283111 10.9.2020-10.3.2021 

720839 24.8.2020-23.2.2021 

Υπεύθυνη Δήλωση περί 
συνδρομής υποχρεώσεων  
(παρ. 2.2.5.2_Β1γ-δ-στ-η)     

1 Ανάδοχος 2.11.2020  

Ένορκη βεβαίωση περί  
Πράξης επιβολής προστίμου 
Επιθεώρησης Εργασιακών 

Σχέσεων 

2 

3094 10.7.2020 

4545 8.10.2020 

Γενικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.Μ.Η 2 
1187594.1738287 23.9.2020 

1250038.1815799 22.10.2020 

Εκτύπωση της καρτέλας 
«Στοιχεία 

μητρώου/Επιχείρησης» μέσω 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

της ΑΑΔΕ                              

1 -- 30.10.2020 

Πιστοποιητικό εκπροσώπησης 
Γ.Ε.Μ.Η 

2 
916292.1330452 24.9.2020  

1250038.1815800 23.10.2020 

Νομιμοποιητικά έγγραφα 
σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως 

καταστατικά, πιστοποιητικά 
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ 

3 -- -- 

Πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
οικείου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου 
2   

5567 28.9.2020-31.12.2020 

6185 23.10.2020-31.12.2020 



5 
 

 

     Ακολούθως η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών προσωρινού 

αναδόχου των ανωτέρω επιχειρήσεων και διαπίστωσε ότι αυτά είναι πλήρη, είναι σε ισχύ, 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης του διαγωνισμού και άρα συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις ανάληψης δημόσιας σύμβασης κατά τα ισχύοντα των άρθρων 73 και 74 του 

Ν. 4412/2016, από τους εν λόγω οικονομικούς φορείς. 

     Ύστερα από τα ανωτέρω, η επιτροπή προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή να 

κατακυρωθεί η προμήθεια των ειδών καυσίμων και λιπαντικών κατά προμηθευτή, είδος, 

ποσότητες και ποσοστό έκπτωσης ή τελική τιμή, στις επιχειρήσεις-οικονομικούς φορείς 

όπως περιγράφεται  στο από 09-11-2020 πρακτικό της . 

    Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εξέθεσε τα εξής: 

    Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 

σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 

παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή 

ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 

προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά 

του. Στο άρθρ. 105 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 ορίζεται ότι στην Απόφαση κατακύρωσης 

αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες αναστολής της σύμβασης, κατά συνέπεια ορίζεται 

ότι σύμφωνα με το άρθρ. 4 του Π.Δ 39/2017 (ΦΕΚ 64 Α/04-05-2017 η προθεσμία για την 

άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

 (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή 

τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που 

βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

      Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής 

προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 

προσβαλλόμενης παράλειψης. 

    Στην συνέχεια  ο κ. πρόεδρος ανέφερε ότι με την αριθ. 263/27-10-2020 (6ΠΠΥΩΚ9-ΗΑΙ) 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των σταδίων διαγωνισμού της 

προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών , οι προσφορές καλύπτουν τις ζητούμενες ποσότητες 

των ειδών «πετρέλαιο  κίνησης»,  «πετρέλαιο θέρμανσης», «βενζίνη αμόλυβδη» και «λιπαντικά», 

αλλά όχι τις ζητούμενες ποσότητες του είδους «υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (υγραέριο)» για 

το οποίο δεν κατατέθηκε προσφορά,   
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     Για το είδος αυτό δύναται να επαναληφθεί ο διαγωνισμός ή να γίνει προσφυγή στη 

διαδικασία ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης του  άρθρ. 32 του Ν. 4412/2016, χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των αρχικών όρων. 

      Στο άρθρ. 32 παρ. 2α του Ν.4412/16 ορίζεται ότι: «Η διαδικασία με διαπραγμάτευση 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: 

α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία είτε δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή 

αίτηση συμμετοχής είτε καμία από τις υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής δεν 

είναι κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της 

σύμβασης». 

       Καθώς συντρέχουν οι λόγοι προσφυγής σε αυτή τη διαδικασία, ενισχυόμενοι και από 

το γεγονός ότι από την επανάληψη του διαγωνισμού θα επέλθει καθυστέρηση και 

δυσλειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών, επειδή έως την υπογραφή νέων συμβάσεων 

απαιτείται εκτιμώμενος χρόνος (60-90) ημερών (35ημερος δημοσίευση διακήρυξης μετά την 

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού, εκδίκαση τυχόν 

ενστάσεων, προσκόμιση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών και προσυμβατικός έλεγχος 

Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου), κρίνω πως επιβάλλεται ως αναγκαία η προσφυγή στη 

διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρ. 32 του Ν. 

4412/16. 

       Επισημαίνεται ότι για την προσφυγή στη διαδικασία ανάθεσης κατόπιν 

διαπραγμάτευσης του  άρθρ. 32 του Ν. 4412/2016, για το άγονο τμήμα του διαγωνισμού 

δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011 όπως 

ισχύει, παρ΄ότι η εκτιμώμενη αξίας της σύμβασης στο σύνολό της υπερβαίνει τα κατώτατα 

όρια του άρθρ. 5 του  Ν. 4412/16 και αυτό διότι: 

     Ενώ κατά την παρ. 9 του  άρθρ. 6 του  Ν. 4412/16  «Όταν ένα σχέδιο αγοράς για την 

απόκτηση ομοιογενών αγαθών μπορεί να οδηγήσει σε ανάθεση συμβάσεων υπό τη μορφή 

χωριστών τμημάτων, λαμβάνεται υπόψη κατά την εφαρμογή του άρθρου 5 περιπτώσεις β ' 

και γ' η συνολική εκτιμώμενη αξία όλων αυτών των τμημάτων. Όταν η συνολική αξία των 

τμημάτων ισούται ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 5, το παρόν 

Βιβλίο εφαρμόζεται στην ανάθεση κάθε τμήματος», στην παρ. 10 του ιδίου άρθρ. 

αναφέρεται ότι: «κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 8 και 9, οι 

αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα τμήματα κατά τις 

διατάξεις του παρόντος Βιβλίου, λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη αξία μόνο του 

τμήματος, εφόσον αυτή, χωρίς ΦΠΑ, είναι μικρότερη από 80.000 ευρώ για προμήθειες ή 

υπηρεσίες ή από 1.000.000 ευρώ για έργα. Πάντως, η συνολική αξία των τμημάτων που 

ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, δεν υπερβαίνει το 20 % της συνολικής αξίας όλων των 
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τμημάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί το προτεινόμενο έργο, η προτεινόμενη απόκτηση 

ομοιογενών αγαθών ή η προτεινόμενη παροχή υπηρεσιών». 

     Πρόκειται δηλαδή για προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για τη σύναψη 

δημόσιας σύμβασης προμήθειας «υγροποιημένου αερίου πετρελαίου (υγραέριο)», 

προϋπολογισμού δαπάνης 7.740,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, το οποίο αφενός είναι 

μικρότερο των 80.000 ευρώ, αφετέρου δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής 

προϋπολογιζόμενης αξίας της προμήθειας (εφόσον 356.200,00€ x 20% = 71.240,00 €) 

      Η απόφαση ανάθεσης του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης είναι πλέον 

αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.40 του ν. 

4735/2020(ΦΕΚ197/12-10-2020), η Οικονομική Επιτροπή «ασκεί καθήκοντα 

αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, 

ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα 

του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση» 

       Κατόπιν αυτών θέτω υπόψη σας τα έγγραφα που αφορούν τη συγκεκριμένη 

προμήθεια (μελέτη, αποφάσεις, πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισμού) και σας καλώ 

να αποφασίσουμε σχετικά. 

      Η Οικονομική  Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή θέσεων και απόψεων, 

αφού έλαβε υπόψη της: 

 Τα στοιχεία του φακέλου της προμήθειας 

 Τις διατάξεις των άρθρ. 32 παρ. 2α και 106 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): 

Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

 Τις διατάξεις του άρθρ. 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων, 

προϋπολογισμού 356.200,00€ για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας καυσίμων 

και λιπαντικών, που διενεργήθηκε μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για την κάλυψη των 

αναγκών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2021 και για τα είδη 

«πετρέλαιο  κίνησης»,  «πετρέλαιο θέρμανσης» και «βενζίνη αμόλυβδη» κατά προμηθευτή, 

είδος, ποσότητες και ποσοστό έκπτωσης ή τελική τιμή, στις επιχειρήσεις-οικονομικούς 

φορείς όπως περιγράφεται πάρα κάτω. 

 

 

1
Ος

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Ε ΑΣΩΠΟΥ-ΜΟΛΑΩΝ-ΖΑΡΑΚΑ (ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ) 

Ανάδοχος 
επιχείρηση 

Είδος 
Φορέας/ 

Προορισμός είδους 

Ποσότητα 
Lit 

(ενδεικτική) 

Ποσοστό 
έκπτωσης 

(%) 

Συνολική 
τιμή 

(χωρίς 
ΦΠΑ) 
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Αβδούλος Γ. 
Βασίλειος 

Συκέα Λακωνίας 
ΤΚ 23052 

Α.Φ.Μ 
027310075 

Πετρέλαιο κίνησης 

Δήμος 

71000 -5% 0,00 

Πετρέλαιο θέρμανσης 16800 -5% 0,00 

Βενζίνη αμόλυβδη 3800 -5% 0,00 

Πετρέλαιο θέρμανσης 
Ν.Π 

Κοινωνικής Προστασίας 
6000 -5% 0,00 

Βενζίνη αμόλυβδη Κ.ΕΠ.Π.Ε.Δ.Μ 3300 -5% 0,00 

Πετρέλαιο θέρμανσης 
Ν.Π 

Α΄θμιας Εκπαίδευσης 
18000 -5% 0,00 

Πετρέλαιο θέρμανσης 
Ν.Π 

Β΄θμιας Εκπαίδευσης 
12000  -5% 0,00 

 

1
Ος

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Ε ΑΣΩΠΟΥ-ΜΟΛΑΩΝ-ΖΑΡΑΚΑ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΔΟΣ 

 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΠΟΣΟ
Τ 
Ltr 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ

Σ 

ΑΞΙΑ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
24% 

ΣΥΝΟΛ 
ΔΑΠΑΝ

Η 

GAND OIL 
 ΒΙ.ΠΕ Μάνδρας Αττικής   

ΤΚ 19600 
 

AD BLUE/AUS 
32 – GAND AD 

BLUE 

lit 1200 0,65    780,00 
187,2

0 
967,20 

 

2
Ος

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Ε ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  (ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ)                      

Ανάδοχος 
επιχείρηση 

Είδος 
Φορέας/ 

Προορισμός είδους 

Ποσότητα 
Lit 

(ενδεικτική) 

Ποσοστό 
έκπτωσης 

(%) 

Συνολική 
τιμή 

(χωρίς 
ΦΠΑ) 

Κοφινάς Θ. 
Απόστολος 

Άγιος Δημήτριος 
Λακωνίας  
ΤΚ 23070 

Πετρέλαιο κίνησης 
Δήμος 

35500 -5%     

Βενζίνη αμόλυβδη 1000 -5%     

Βενζίνη αμόλυβδη Κ.ΕΠ.Π.Ε.Δ.Μ 600 -5%     

Πετρέλαιο θέρμανσης 
Ν.Π 

Α΄θμιας Εκπαίδευσης 
7000 -5%     

Πετρέλαιο θέρμανσης 
Ν.Π 

Β΄θμιας Εκπαίδευσης 
3500 -5%     

 

3
Ος

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Ε ΒΟΙΩΝ   (ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ)                         

Ανάδοχος 
επιχείρηση 

Είδος 
Φορέας/ 

Προορισμός είδους 

Ποσότητα 
Lit 

(ενδεικτική) 

Ποσοστό 
έκπτωσης 

(%) 

Συνολική 
τιμή 

(χωρίς 
ΦΠΑ) 

Γ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 
Α.Ε      

Λαγοπάτη 23 
Τρίπολη  

Τ.Κ 22100 

Πετρέλαιο κίνησης 
Δήμος 

48500 3,38%  

Βενζίνη αμόλυβδη 2800 3,38%  

Πετρέλαιο θέρμανσης 
Ν.Π 

Κοινωνικής Προστασίας 
1000 3,38%  

Βενζίνη αμόλυβδη 
Κ.ΕΠ.Π.Ε.Δ.Μ 

8500 3,38%  

Πετρέλαιο θέρμανσης 1400 3,38%  

Πετρέλαιο θέρμανσης 
Ν.Π 

Α΄θμιας Εκπαίδευσης 
13000 3,38%  

Πετρέλαιο θέρμανσης 
Ν.Π 

Β΄θμιας Εκπαίδευσης 
8500 3,38%  

. 
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 Για το είδος «υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (υγραέριο)», προϋπολογισμού δαπάνης 

9.597,60ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για το οποίο δεν κατατέθηκε προσφορά 

κρίνει αυτόν άγονο και ματαιώνει την περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία. 

 Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης του άρθρ. 

32 του Ν. 4412/16, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς ουσιώδη τροποποίηση 

των αρχικών όρων της αριθ. 9996/31-8-2020 (20PROC007239921)διακήρυξης του 

διαγωνισμού που προηγήθηκε, καθότι συντρέχουν οι λόγοι προσφυγής σε αυτή τη 

διαδικασία (δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά), με υποβολή προσφορών εντός πέντε 

(5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος προς επιχειρήσεις εμπορίας καυσίμων. 

     Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο κάτω.  

    
         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      

                                                                      3)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ   

                                                                      4)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      5)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      6)ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

                                                               

                                               


