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Θέμα: Έγκριση ή μη πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την 

ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της προμήθειας υγρών καυσίμων για τις 

ανάγκες του Δήμου Βέροιας για το έτος 2018. 

 

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» 

Με την αρ. 393/2018  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διενέργεια 

της προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Βέροιας για το έτος 2018 

και με την αρ. 404/2018 όμοιά της διατέθηκαν οι σχετικές πιστώσεις. 

Ακολούθως βάσει της 446/2018 απόφασης, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 

προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του συνοπτικού 

διαγωνισμού για την εν λόγω προμήθεια, εκδόθηκε από τον Αντιδήμαρχο η σχετική 

διακήρυξη. 

Στο διαγωνισμό υποβλήθηκε μία προσφορά, αυτή της Καραβασιλειάδου Μαρίας του 

Αντωνίου, η οποία αποσφραγίστηκε και αξιολογήθηκε από την επιτροπή 

διαγωνισμού, που με το από 23/7/2018 πρακτικό της την έκανε αποδεκτή.  

Ακολούθησε η αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς και διαπιστώθηκε ότι η 

συμμετέχουσα στο διαγωνισμό έδωσε αρνητικό ποσοστό έκπτωσης -2% επί της 

εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης έκαστου είδους, που 

ανακοινώνει το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης 

& Ανταγωνιστικότητας για το Ν. Ημαθίας, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού. 

 

Η επιτροπή διαγωνισμού με το ως άνω πρακτικό της, προτείνει προς τη Οικονομική 

επιτροπή την ανάδειξη της Καραβασιλειάδου Μαρίας του Αντωνίου, ως προσωρινού 

αναδόχου της προμήθειας καυσίμων για το Δήμο Βέροιας για το έτος 2018 διότι: α) 

τη βρήκε σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και β) η προσφερόμενη έκπτωση 

κρίνεται ικανοποιητική σε σχέση με προηγούμενους διαγωνισμούς, λαμβάνοντας 

υπόψη και το γεγονός ότι υπάρχει γενικότερη απροθυμία συμμετοχής προμηθευτών 

σε διαγωνισμούς καυσίμων. 

 

 Έχοντας  υπόψη : 

- την υπ’ αριθ. 18940/9-7-2018 Διακήρυξη του Δημάρχου  

- την υποβληθείσα προσφορά 

- τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

- το 1
ο 
 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού 

- την αρ. 404/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση 

(διάθεση) των σχετικών πιστώσεων  και τις αρ. 495, 496 και 497/15-6-2018 



σχετικές αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των ΚΑ 20.6641.001, 

30.6641.001 και 30.6644.001 αντίστοιχα, 

 

καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σύμφωνα και με την πρόταση της 

επιτροπής διαγωνισμού για: 

1. Την έγκριση ή μη του από 23.07.2018 1
ου

 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού 

για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Βέροιας για το 

έτος 2018. 

2. Την ανάδειξη ή μη της Καραβασιλειάδου Μαρίας του Αντωνίου ως προσωρινού 

αναδόχου της προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Βέροιας 

για το έτος 2018 με προσφερόμενο αρνητικό ποσοστό έκπτωσης -2% επί της 

εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης έκαστου είδους, που 

ανακοινώνει το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας για το Ν. Ημαθίας, κατά την ημέρα 

παράδοσης αυτού 

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

127 του Ν. 4412/2016. 

 

 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών 

 

 

Ασλάνογλου Στυλιανός 

 

 

 

 


