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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2
Στη Βέροια σήμερα την 07/08/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 8:00 π.μ.
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο γραφείο προμηθειών (γραφείο 2), η
επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 863/2017
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στην
αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν στο
πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια υγρών
καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Βέροιας για το έτος 2018 , (Αριθμ.
Διακήρυξης 18940/9.07.2018)
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1) Κυβεντίδης Γεώργιος, ΤΕ Ηλεκτρολόγων – Μηχανικών ως
Πρόεδρος.
2) Ιωαννίδης Μαυρουδής, ΠΕ Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών ως Αναπληρωματικό Μέλος (λόγω άδειας ανατροφής τέκνου
του τακτικού μέλους).
3) Σιδηρόπουλος Παναγιώτης, ΠΕ Πληροφορικής ως Τακτικό Μέλος.

Με το υπ’ αριθ. 1/23.07.2018 πρακτικό διενέργειας του συνοπτικού
διαγωνισμού για την Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του
Δήμου Βέροιας για το έτος 2018, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την
ανάδειξη της Καραβασιλειάδου Μαρίας του Αντωνίου, ως προσωρινού
αναδόχου.
Η πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης κοινοποιήθηκε
στον προσωρινό ανάδοχο την 6-8-2018. Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε
στην υπηρεσία το σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών την 6-8-2018 με
αρ. πρωτ. 21462 Δήμου Βέροιας, συνεπώς εμπροθέσμως.

Η Επιτροπή την 07.08.2017 συνεδρίασε και προέβη στην αποσφράγιση του
ανωτέρω φακέλου και στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που
υποβλήθηκαν με αυτόν.
Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα:
 Αντίγραφο ποινικού μητρώου για γενική χρήση με αρ. πρ. 14071/6-8-
2018.

 Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας από την ΑΑΔΕ αρ. πρωτ.
65287561/11-7-2018

 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΕΦΚΑ περί μη οφειλής
ασφαλιστικών εισφορών για το προσωπικό του/της αρ. πρωτ. 103070/6-
3-2018.

 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΕΦΚΑ περί μη οφειλής
εισφορών του ιδίου αρ. πρωτ. 486574/1-4-2018,

 Υπεύθυνη δήλωση όπου αναφέρονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους
οποίους υποχρεούται για καταβολή εισφορών.

 Βεβαίωση ΣΕΠΕ και ένορκη βεβαίωση για μη επιβολή προστίμων από
εργατικές παραβάσεις

 Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου Ημαθίας για εγγραφή στο Γενικό Μητρώο
Επωνυμιών με αρ. πρωτ 923/26-4-2018.

 Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα για μη έκδοση απόφασης
αποκλεισμού από διαγωνισμούς.



Τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει
το άρθρο 12 της αρ. 18940/9.07.2018 διακήρυξης.

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή να
κατακυρωθεί η Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου
Βέροιας για το έτος 2018 στην Καραβασιλειάδου Μαρία του Αντωνίου, με
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,
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.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.
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