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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   163/2020 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 16/2020 συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Κατακύρωση του αποτελέσματος του Ανοικτού Διεθνούς 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης 
Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του 
Δήμου Αμυνταίου και των Νομικών του Προσώπων, περιόδου 2020–
2021», προϋπολογισμού 408.944,56€. 

Στο Αμύνταιο, στις 13 του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 09:30 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε 
σε Τακτική  Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του 
Ν.3852/2010, στο γραφείο του Δημάρχου Αμυνταίου, ύστερα από την με 
αριθμό πρωτ. 10042/08-07-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε 
καθένα χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                       Αντωνιάδης Θεοχάρης  
2. Μπάντης Ιορδάνης                                        Νάτσης Ιωάννης 
3. Μπερμπερίδης Πέτρος 
4. Θεοδωρίδης Κων/νος 
5. Γρομπανόπουλος Τρύφων 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.   

Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος  το 16ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:  

Με βάση το εδάφιο θ΄, της παραγράφου 1, του άρθρου 72, του Ν. 3852/2010 
ως ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη 
διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με τη 
κείμενη νομοθεσία.  

Με την υπ’ αριθ. 132/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Αμυνταίου, έγινε 
η έγκριση των Πρακτικών του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 
και Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου για την εκτέλεση της Δημόσιας 
Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις 
ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου και των Νομικών του Προσώπων, 
περιόδου 2020–2021», προϋπολογισμού 408.944,56€, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 
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Σύμφωνα με την παραπάνω Απόφαση προσωρινός ανάδοχος της παραπάνω 
Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας, ανακηρύχθηκε ο Οικονομικός Φορέας με την 
επωνυμία: Στράντζα Ελένη, Πρατήριο Υγρών Καυσίμων, ο οποίος υπέβαλε 
την μοναδική προσφορά, χωρίς έκπτωση (0,00 %) επί της νόμιμα 
διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους την 
ημέρα παράδοσης του, η προσφορά της οποίας πληρούσε τους όρους της 
Διακήρυξης και της Νομοθεσίας και έγινε αποδεκτή από τον Δήμο Αμυνταίου. 

Στη συνέχεια ο Δήμος Αμυνταίου, με το με αρ. πρωτ. 9513/29–6–2020 έγγραφο 
του κάλεσε, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, τον παραπάνω Οικονομικό Φορέα, για την 
υποβολή εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της 
παραλαβής του (ήτοι έως 9/7/2020), των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 
άρθρου 2.2.7.2 της Αναλυτικής Διακήρυξης της παραπάνω Δημόσιας 
Σύμβασης προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατακύρωση του Διαγωνισμού 
και η υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, σύμφωνα με τη Διακήρυξη και τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

Ο Οικονομικός Φορέας με την επωνυμία: Στράντζα Ελένη, Πρατήριο Υγρών 
Καυσίμων, απαντώντας στο ως άνω έγγραφο του Δήμου υπέβαλε, μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ την 2/7/2020 και εγγράφως με αρ. πρωτ. εισερχομένου 9909/3–7–
2020 τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης. 

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προέβη στην Αποσφράγιση και 
Έλεγχο αυτών, καθώς και στη σύνταξη του από 6/7/2020 Πρακτικού 3 
Αποσφράγισης, Ελέγχου και Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, 
σύμφωνα με το οποίο τα υποβληθέντα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 
υποβλήθηκαν εγκαίρως, πιστοποιούν τη συνδρομή του δικαιώματος και των 
όρων – προϋποθέσεων συμμετοχής τόσο κατά την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφορών (10/6/2020), όσο και κατά την ημερομηνία 
υποβολής τους και συνεπώς πληρούν τους όρους της Διακήρυξης και 
ιδιαιτέρως του άρθρου 2.2.7.2 αυτής και ως εκ’ τούτου Εισηγήθηκε προς την 
Οικονομική Επιτροπή Αμυνταίου την κατακύρωση της Δημόσιας Σύμβασης 
Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του 
Δήμου Αμυνταίου και των Νομικών του Προσώπων, περιόδου 2020–
2021» στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία Στράντζα Ελένη, Πρατήριο 
Υγρών Καυσίμων, με μηδενική έκπτωση (0,00%) επί της νόμιμα 
διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους την 
ημέρα παράδοσης του, σύμφωνα με την υποβληθήσα προσφορά του. 

Έπειτα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής πρότεινε 
την Κατακύρωση του αποτελέσματος του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: 
«Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου και 
των Νομικών του Προσώπων, περιόδου 2020–2021». 

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:  

1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147)  
2. Τις διατάξεις του εδ. θ της παρ. 1 του άρθ. 72 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει 
3. Την αριθ. 132/2020 απόφαση Ο.Ε. 
4. Το από 6/7/2020 Πρακτικό 3 Αποσφράγισης και Ελέγχου 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Προσωρινού Αναδόχου του 
παραπάνω Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού. 
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5. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν προσφυγές κατά της Διακήρυξης του 
Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 345-374 του Ν. 
4412/2016 και του άρθρου 3.4, της Αναλυτικής Διακήρυξης. 

6. Το γεγονός ότι δεν έχει υποπέσει στην αντίληψη των Υπηρεσιών του 
Δήμου Αμυνταίου η συνδρομή κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων 
κατά τη διαδικασία σύναψης της εν’ λόγω δημόσιας σύμβασης και κατά 
την έννοια του άρθρου 24, καθώς και η συνδρομή λόγων αποκλεισμού 
του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.  

7. Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού. 
8. Την εισήγηση του Προέδρου. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

ΟΜΟΦΩΝΑ  

Α. Εγκρίνει το από 6/7/2020 Πρακτικό 3 Αποσφράγισης, Ελέγχου και 
Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Ανοικτού Διεθνούς 
Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης 
Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του 
Δήμου Αμυνταίου και των Νομικών του Προσώπων, περιόδου 2020–
2021», προϋπολογισμού 408.944,56€. 

Β. Κατακυρώνει την εκτέλεση της Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: 
«Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου και 
των Νομικών του Προσώπων, περιόδου 2020–2021» στον Οικονομικό 
Φορέα με την επωνυμία Στράντζα Ελένη, Πρατήριο Υγρών Καυσίμων, που 
εδρεύει επί της Τ.Κ. Ξινού Νερού, του Δήμου Αμυνταίου, Α.Φ.Μ.: 075232259, 
Δ.Ο.Υ.: Φλώρινας, με μηδενική έκπτωση (0,00%)  επί της νόμιμα 
διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους την 
ημέρα παράδοσης του, σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά του.  

Γ. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο Αμυνταίου να προβεί στην υπογραφή της 
σχετικής Σύμβασης έπειτα από τη διενέργεια του Ελέγχου Νομιμότητας της 
παρούσας και του Προσυμβατικού Ελέγχου και σύμφωνα με το άρθρο 3.3 της 
Αναλυτικής Διακήρυξης. 

Εναντίον της παρούσας Απόφασης οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς 
μπορούν να υποβάλλουν Προδικαστικές Προσφυγές ενώπιον της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 345-374 του Ν. 4412/2016. 

Η υπογραφή της εν’ λόγω Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας αναστέλλεται μέχρι 
την παρέλευση των προθεσμιών υποβολής προδικαστικών προσφυγών ή 
λοιπών ένδικων μέσων, καθώς και μέχρι την ολοκλήρωση του Ελέγχου 
Νομιμότητας της παρούσας και του Προσυμβατικού Ελέγχου, σύμφωνα με την 
ισχύουσα Νομοθεσία. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 163/2020 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται. 

        Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
                                                                                           4. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ. 
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