
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  
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ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 14/27 ΚΑΪΟΤ 2020 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   79/2020. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν Αλλίβα,  

Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Σξσγάδε Βαζίιεην, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε Γεκήηξην,  

ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο κέιε,  

ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 27η Καΐοσ 2020, ημέρα  Σεηάρηη και ώρα 11:00 ζε ηαθηηθή  

ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 3493/22.05.2020  πνπ  

θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  

Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ  

Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

  ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο -

Πξόεδξνο, β] Σξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο θαη απόληεο νη θ.θ. 

Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη Βνπδνύξεο Νηθόιανο. 

  Σνλ Μαλάβε Π. Αζαλ. πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Μαλάβεο Γεκ. Αζαλάζηνο , έηζη ππήξρε λόκηκε 

απαξηία. 

  ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 1ο : Περί έγκριζης ηοσ σπ΄αριθ. 3/2020 πρακηικού ηης επιηροπής διενέργειας 

διαγωνιζμού για ηην προμήθεια «Θασζίμων κίνηζης, πεηρελαίοσ θέρμανζης & Ιιπανηικών 

ηοσ Γήμοσ Βέλοσ- Βότας για ηο έηος 2020» και καηακύρωζη ηης προμήθειας (α/α 85711). 

 
    Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  πρώηο ζέκα εκηός ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, δήηεζε από ηα  

κέιε όπσο ην ζέκα ζπδεηεζεί σο θαηεπείγνλ, ιόγσ ηεο άκεζεο θαη επηηαθηηθήο αλάγθεο εθηέιεζεο ηεο  

πξνκήζεηαο, γηα ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ θαη ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, απνθάζηζε ΟΚΟΦΩΛΑ ηελ ζπδήηεζε ηνπ  

ζέκαηνο σο καηεπείγον. 

  ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ, όηη κε ηελ ππ’ αξηζ. 33/2020 Απόθαζε ηεο  

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο [ΑΓΑ : 6Ν9ΑΩ9Π-ΣΔ4] εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαη  

θαζνξίζζεθαλ νη όξνη ηνπ αλνηρηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ  «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο  

ιηπαληηθώλ & πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα ην Γήκν Βέινπ- Βόραο, έηνπο 2020». 

  Καηόπηλ αλαθέξεη ζηα κέιε όηη ε Δπηηξνπή δηαγσληζκνύ, ε νπνία έρεη νξηζζεί κε ηελ ππ’αξηζ. 

20/2020 ΑΟΔ, δηελήξγεζε ηνλ ειεθηξνληθό δηαγσληζκό, κε α/α ζπζηήκαηνο 85711,  όπνπ  έιαβαλ 

κέξνο ζπλνιηθά ηξεηο (3) ζπκκεηέρνληεο από ηνπο νπνίνπο έγηλαλ δεθηνί θαη νη ηξεηο γηα ηνπο ιόγνπο 

πνπ αλαθέξνληαη ζην ππ’ αξηζ. 1/07.04.2020 πξαθηηθό αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ ηεο επηηξνπήο 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

  Με ηελ ππ΄αξηζ. 51/2020 (νξζή επαλάιεςε) [ΑΓΑ : ΨΦ25Ω9Π-6ΝΧ] ΑΟΔ θαζνξίζζεθε σο  

εκεξνκελία απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ησλ ζπκκεηερόλησλ πνπ έγηλαλ δεθηνί ζην 
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αλνηρηό ειεθηξνληθό δηαγσληζκό γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο ιηπαληηθώλ & πεηξειαίνπ 

ζέξκαλζεο γηα ην Γήκν Βέινπ- Βόραο, έηνπο 2020», ζύκθσλα κε ην ππ’αξηζ. 1/2020 πξαθηηθό ηεο 

επηηξνπήο δηαγσληζκνύ ε 14η Απριλίοσ 2020, εκέξα Μ. Σεηάξηε θαη ώξα 10.00 π.μ., ζύκθσλα θαη 

κε ηε δηαθήξπμε. 

   ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή ζπλεδξίαζε εθ λένπ θαη ζύκθσλα κε ην ππ’αξηζ. 2/14.04.2020 πξαθηηθό 

πξνέβε ζηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ ππνθαθέινπ «νηθνλνκηθή πξνζθνξά» θαη κε ην ίδην 

πξαθηηθό ε αλσηέξσ επηηξνπή, γλσκνδόηεζε πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηελ αλάδεημε ησλ 

θαησηέξσ , σο πξνζσξηλνύο αλαδόρνπο ηνπ δηαγσληζκνύ : 

1.- ΟΛΓΑ Β. ΓΑΛΙΒΓΚΑ γηα ηηο νκάδεο 1ε, 3ε θαη 4ε . 

2.- GANT OIL Μ.Δ.Π.Δ γηα ηελ νκάδα 2ε . 

 Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ηελ ππ’αξηζ. 58/2020 [ΑΓΑ : 90ΧΡΩ9Π-ΣΡ9] απόθαζή ηεο ελέθξηλε α) ηα 

αλσηέξσ πξαθηηθά ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ θαη β) ηελ αλάδεημε ησλ πξνζσξηλώλ αλαδόρσλ ηνπ 

δηαγσληζκνύ  σο αλσηέξσ. 

  ηε ζπλέρεηα απεζηάιε ζηνπο πξνζσξηλνύο αλαδόρνπο κέζσ ΔΗΓΗ, ειεθηξνληθή πξόζθιεζε κε 

ηελ νπνία θιήζεθαλ λα ππνβάινπλ εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 

εηδνπνίεζεο ζε απηνύο, ηα πξσηόηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 74) όισλ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα άξζξα 

2.2.9.2, 2.2.3 & 2.2.4-2.2.8 ηεο αλσηέξσ δηαθήξπμεο. 

  Η αλσηέξσ πξόζθιεζε, θνηλνπνηήζεθε ζηνπο πξνζσξηλνύο αλαδόρνπο ηελ 4ε Μαΐνπ 2020. 

Καηόπηλ ζπληάρζεθε ην ππ’αξηζ. 3/22.05.2020 πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο, ζύκθσλα κε ην νπνίν : A] Σα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ βξέζεθαλ κέζα ζηνπο θάθεινπο ησλ: 1] ΟΛΓΑ Β. ΓΑΛΙΒΓΚΑ. θαη 2] GANT OIL 

Μ.Δ.Π., θαηαηέζεθαλ εκπξόζεζκα θαη είλαη πιήξε θαη ζύκθσλα κε ηα όζα πξνβιέπεη ην άξζξν 2.2.9.2 

ηεο δηαθήξπμεο. 

ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαιείηαη λα εγθξίλεη ην αλσηέξσ πξαθηηθό ηεο 

επηηξνπήο δηαγσληζκνύ θαη  αθνύ έιαβε ππόςε: 

1) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 

2) ηνπο όξνπο ηεο ππ΄αξηζ.2226/16.03.2020 Γηαθήξπμεο  

3) ηηο εγγεγξακκέλεο πηζηώζεηο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ 

4) ην ππ’αξηζ. 1/07.04.2020 πξαθηηθό αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ (δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη 

ηερληθέο πξνζθνξέο) ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ 

5) ην ππ’αξηζ. 2/14.04.2020 πξαθηηθό αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ (νηθνλνκηθή πξνζθνξά) ηεο επηηξνπήο 

δηαγσληζκνύ 

6) ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζε πνπ ππέβαιαλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο 

7) ην ππ’αξηζ. 3/22.05.2020 πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο 

8) ην γεγνλόο όηη δελ έρεη θαηαηεζεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή 

θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε,  

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η    ΟΚΟΦΩΛΑ 

 

Α. Σελ έγθξηζε ηνπ ππ’αξηζ. 3/22.05.2020 πξαθηηθνύ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ ηεο πξνκήζεηαο : 

«Θασζίμων κίνηζης, πεηρελαίοσ θέρμανζης & Ιιπανηικών ηοσ Γήμοσ Βέλοσ- Βότας για ηο 

έηος 2020»  
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Β.- Σελ θαηαθύξσζε ηνπ αλνηρηνύ- ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ ζηνπο θαησηέξσ, ζύκθσλα θαη κε ηηο 

πξνζθνξέο πνπ θαηέζεζαλ: 

1) ΟΙΓΑ Β. ΓΑΙΗΒΗΓΘΑ- Πραηήριο Τγρών Θασζίμων-Δμπορία Δλαζηικών 

 Γηα ηελ 1ε Οκάδα (Καύζηκα θίλεζεο θαη πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα ηνλ Γήκν Βέινπ Βόραο) 

 Γηα ηελ 3ε Οκάδα (θαύζηκα ζέξκαλζεο θαη θίλεζεο  γηα ην Ν.Π.Γ.Γ. «ΑΝΔΛΙΞΗ»)  

 Γηα ηελ 4ε Οκάδα (πεηξέιαην ζέξκαλζεο γηα ηελ Α/ΒΑΘΜΙΑ & Β/ΒΑΘΜΙΑ  ΧΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ) 

 

2) GANT OIL  Κ.Δ.Π.Δ 

 Γηα ηελ 2ε Οκάδα  (Ληπαληηθά γηα ηνλ Γήκν Βέινπ Βόραο) 

Γ.- Σν παξόλ θνηλνπνηείηαη ζε όινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πξνο ελεκέξσζε .  

Καηά ηεο παξνύζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο δηαθήξπμεο  

ηεο πξνκήζεηαο. 

 

  Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 79/2020 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.                                     ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ. 

                                                                               1.- Σρωγάδης Βαζίλειος 

                                                                               2.- ιάτος Ανδρέας 

                                                                               3.- Κπεκιάρης Γημήηριος 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                  4.- Κανάβης Γημ. Αθανάζιος 

      

      

 

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 
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