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Θέμα: Έγκριση ή μη πρακτικών διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη 

προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων και 

ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για 

τα έτη 2019-2021». 

 

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» 

Βάσει της αριθμ. 152/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής συντάχθηκαν οι όροι 

ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών 

καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων 

για τα έτη 2019-2021» και εκδόθηκε από τον Αντιδήμαρχο η σχετική προκήρυξη του 

διαγωνισμού.  

Στις 8/5/2018 έγινε η ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων δικαιολογητικών 

συμμετοχής – τεχνικών προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού.  

Για τις ομάδες των καυσίμων (ομάδες  Α΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄), με αριθμό συστήματος 

διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ 55502, κατατέθηκε προσφορά από την Καραβασιλειάδου Μαρία 

του Αντωνίου. Η επιτροπή διαγωνισμού μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών, με το 

από 8/5/2018 Πρακτικό Ι,  έκανε δεκτή την ανωτέρω προσφορά. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου οικονομικής προσφοράς έγινε στις 15/5/2018  

και η  επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης συνέταξε το από 15/5/2018 2ο πρακτικό της, 

με το οποίο προτείνει προς την Οικονομική Επιτροπή την ανάδειξη της Καραβασιλειάδου 

Μαρίας του Αντωνίου, ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας καυσίμων για το Δήμο και 

τα νομικά του πρόσωπα διότι: α)  βρήκε την προσφορά της 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 με αριθμό 8423/19-3-2018 Διακήρυξη Δημάρχου. 

 την υποβληθείσα προσφορά. 

 τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 το 1
ο
 
 
 και 2

ο
  πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού. 

 Την με αριθμό 846/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας σχετικά 

με την έγκριση διενέργειας της προμήθειας υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις 

ανάγκες του Δήμου και των νομικών του προσώπων για τα έτη 2019-2021. 

   Την με αριθμό 152/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, με την 

οποία εγκρίνεται η  ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης, εγκρίνονται οι από 20-11-2017 

τεχνικές προδιαγραφές για την ανωτέρω προμήθεια και καθορίζονται οι όροι του 

ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού της προμήθειας. 



    Την με αρ. 70/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας με την οποία έγινε η έγκριση 

διενέργειας της προμήθειας υγρών καυσίμων και η έγκριση ανάληψης πολυετούς 

υποχρέωσης. 

    Την με αρ. 34/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού 

Βρεφονηπιακού Σταθμού «Θεανώς Ζωγιοπούλου» με την οποία έγινε η έγκριση 

διενέργειας της προμήθειας  καυσίμων, καθώς και την αρ. 96/2017 απόφαση της 

Εκτελεστικής Επιτροπής για την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης.  

    Την με αρ. 37/2017 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου 

Βέροιας, με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια της προμήθειας καυσίμων με διαδικασία  

διαγωνισμού που θα διενεργηθεί από το Δήμο Βέροιας. 

    Την με αρ. 36/2017 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου 

Βέροιας, εγκρίνεται η διενέργεια της προμήθειας καυσίμων με διαδικασία  διαγωνισμού 

που θα διενεργηθεί από το Δήμο Βέροιας. 

    Την αρ. 322/2017 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Κέντρο 

Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής 

Δήμου Βέροιας», με την οποία έγινε η έγκριση διενέργειας της προμήθειας καυσίμων και 

η έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης. 

 

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για: 

1. Την έγκριση ή μη του 1
ου

 και  του 2
ου 

πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των 

Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2019-2021», που αφορούν στις ομάδες των 

καυσίμων  (ομάδες  Α΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄), με αριθμό συστήματος διαγωνισμού στο 

ΕΣΗΔΗΣ 55502. 

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

αναδόχου για την προμήθεια των καυσίμων (ομάδες  Α΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄). 

 

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV 

(άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016. 
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