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Από το πρακτικό της 42
ης

  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

 

Στην Καστοριά σήμερα Τρίτη  8 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 μ.μ. κλήθηκε σε τακτική 

συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη (μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr ) η Οικονομική Επιτροπή  

ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 40544/04-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που 

δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτήθηκε στον ιστότοπο του 

Δήμου και γνωστοποιήθηκε με κάθε νόμιμο μέσο στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 

77 του Ν. 4555/18) με θέματα: 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης  διαπιστώθηκε  ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών 

συμμετείχαν επτά (7) μέλη, δηλαδή: 

                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                        ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Κορεντσίδης Ιωάννης, Πρόεδρος Τσανούσας Κων/νος 

2. Μηταλίδης Κίμων     Λίτσκας Διονύσιος 

3. Τόσκος Πέτρος  

4. Φουλιράς Στυλιανός  

5. Σπύρου Αικατερίνη  

6. Δουλγέρης Αναστάσιος  

7. Ευαγγέλου Αθανάσιος  

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η Καραγιαννίδου Κυριακή, υπάλληλος του Δήμου για 

την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

εισηγήθηκε τα θέματα ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ 9
ο
: «Έγκριση ή μη των από 03-11-2020 και 13-11-2020 πρακτικών της επιτροπής 

διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης  (αποσφράγιση - έλεγχος δικαιολογητικών 

συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της προμήθειας καυσίμων Δήμου και 

Νομικών Προσώπων (επανάληψη του Διαγωνισμού για τις υποομάδες Α2, Α7, Β2, Β3, και Β4) 

συνολικού, προϋπολογισμού 390.991,93€ (με ΦΠΑ), Α.Μ. 6/2020,» 

 

Αριθμός απόφασης  343/2020 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 

τα εξής:  

1. Την υπ΄ αριθμ. 160/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίστηκαν οι 

όροι της  διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 

Δήμου και Νομικών Προσώπων», Α.Μ. 6/2020, προϋπολογισμού 2.286.551,41€». 

2. Την  με αριθμ. πρωτ. 18743/29-06-2020 σχετική διακήρυξη  

3. Την υπ΄ αριθμ. 234/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε για 

τις Υποομάδες Α2, Α7, Β2, Β3 και Β4, για τις οποίες δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά, η 

ΑΔΑ: ΩΙΘΤΩΕΥ-5Ω3



επαναπροκήρυξη  του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους, όπως αυτοί καθορίστηκαν με την υπ’ 

αριθμ. 160/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

4. Την με αριθμ. πρωτ. 29675/21-09-2020 διακήρυξη του επαναληπτικού διαγωνισμού 

5. Τα από 3-11-2020 και 13-11-2020 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οποία 

στον επαναληπτικό διαγωνισμό έλαβε μέρος μόνο ένας ενδιαφερόμενος, η προσφορά του 

οποίου αφορούσε τις υποομάδες Α2 και Α7 και κατόπιν του ελέγχου των δικαιολογητικών 

συμμετοχής, της  τεχνικής προσφοράς, της εγγυητικής συμμετοχής και της οικονομικής 

προσφοράς, η επιτροπή εισηγείται: 

«Α. Για τον ορισμό προσωρινού αναδόχου  για τις υποομάδες Α2 “Πετρέλαιο θέρμανσης ΟΡΕΣΤΙΑΣ” και Α7 

“Πετρέλαιο θέρμανσης ΜΑΚΕΔΝΟΣ ΑΕ” της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ Α2, Α7, Β2, Β3 και Β4)», Α.Μ. 

6/2020, προϋπολογισμού 390.991,93 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%): 

 

Τον Δημητριάδη Παντελή του Δημητρίου στις υποομάδες: 

1. Α2: Πετρέλαιο θέρμανσης ΟΡΕΣΤΙΑΣ 

2. Α7: Πετρέλαιο θέρμανσης ΜΑΚΕΔΝΟΣ ΑΕ 

 με προσφορά: 

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α2: 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΟΡΕΣΤΙΑΣ 

Ποσότητα  Τιμή 

μονάδας 

Αξία (€) Φπα 24% 

(€) 

Σύνολο (€) 

 

Ποσοστό 

έκπτωσης (%) 

Πετρ. θέρμανσης 14.000,00 0,814 11.396,00 2.735,04 14.131,04 1,0936 

ΣΥΝΟΛΟ:   11.396,00 2.735,04 14.131,04  

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α7: 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΜΑΚΕΔΝΟΣ ΑΕ 

Ποσότητα  Τιμή 

μονάδας 

Αξία (€) Φπα 24% 

(€) 

Σύνολο (€) 

 

Ποσοστό 

έκπτωσης (%) 

Πετρ. θέρμανσης 19.360,00 0,814 15.759,04 3.782,17 19.541,21 1,0936 

ΣΥΝΟΛΟ:   15.759,04 3.782,17 19.541,21  

 

Β. Για τις υποομάδες Β2, Β3 και Β4, για τις οποίες δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά στον διαγωνισμό, 

γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή, για την κήρυξη του διαγωνισμού άγονου, για αυτές τις υποομάδες 

και: 

1. Την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, 

σύμφωνα με την παρ. 2 του αρθ. 32 του Ν.4412/2016, για την υποομάδα Β4. 

2. Την ανάθεση των υποομάδων Β2 και Β3, με εφαρμογή της παρέκκλισης της παραγράφου 10 

του άρθρου 6 του ν.4412/2016. Συγκεκριμένα για τις δύο αυτές υποομάδες πληρούνται οι δύο 

προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν.4412/2016, αφού ο προϋπολογισμός των δύο 

υποομάδων είναι 1.630,50 Ευρώ και 14.027,00 Ευρώ αντίστοιχα, άρα κάτω 80.000,00 

Ευρώ. Δεδομένου δε ότι με τη με αριθμό 160/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

εφαρμόστηκε η παρέκλιση για την ομάδα Γ’ “Προμήθεια λιπαντικών Δήμου Καστοριάς”, 

προϋπολογισμού 27.645,00 Ευρώ, πληρείται και ο δεύτερος όρος της παρέκλισης, δηλαδή η 

συνολική αξία των τμημάτων που ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, δεν υπερβαίνει το 20 % 

της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί η προμήθεια, δεν 

υπερβαίνει δηλαδή το ποσό 368.798,61 Ευρώ, που αποτελεί το 20% της συνολικής 

προϋπολογισθείσας αξίας της με αριθμό 6/2020 μελέτης, που είναι 1.843.993,07 Ευρώ. 

Επειδή ο προϋπολογισμός των δύο υποομάδων είναι κάτω των 20.000,00 Ευρώ η ανάθεση 

των δύο αυτών τμημάτων θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.» 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 10 του Ν. 4412/2020 σύμφωνα με τις οποίες: 
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« …  10. Κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 8 και 9, οι αναθέτουσες 

αρχές μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα τμήματα κατά τις διατάξεις του 

παρόντος Βιβλίου, λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη αξία μόνο του τμήματος, εφόσον αυτή, 

χωρίς ΦΠΑ, είναι μικρότερη από 80.000 ευρώ για προμήθειες ή υπηρεσίες ή από 1.000.000 ευρώ 

για έργα. Πάντως, η συνολική αξία των τμημάτων που ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, δεν 

υπερβαίνει το 20 % της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί το 

προτεινόμενο έργο, η προτεινόμενη απόκτηση ομοιογενών αγαθών ή η προτεινόμενη παροχή 

υπηρεσιών.» 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Eπιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 

3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν.4735/2020, τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, την με αριθμ. πρωτ. 29675/21-09-2020 διακήρυξη,  τα από 03-11-2020  και 13-11-2020 

πρακτικά και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Τον ορισμό του οικονομικού φορέα Δημητριάδη Παντελή του Δημητρίου ως προσωρινού 

αναδόχου για τις υποομάδες Α2 “Πετρέλαιο θέρμανσης ΟΡΕΣΤΙΑΣ” και Α7 “Πετρέλαιο 

θέρμανσης ΜΑΚΕΔΝΟΣ ΑΕ” της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΟΜΑΔΕΣ 

Α2, Α7, Β2, Β3 και Β4)», Α.Μ. 6/2020, προϋπολογισμού 390.991,93 € (συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24%) με προσφορά: 
 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α2: 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΟΡΕΣΤΙΑΣ 
Ποσότητα 

Τιμή 

μονάδας 
Αξία (€) ΦΠΑ 24% 

Σύνολο (€) 

 

Ποσοστό 

έκπτωσης 

(%) 

Πετρ. θέρμανσης 14.000,00 0,814 11.396,00 2.735,04 14.131,04 1,0936 

ΣΥΝΟΛΟ:   11.396,00 2.735,04 14.131,04  

 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α7: 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΜΑΚΕΔΝΟΣ ΑΕ 
Ποσότητα 

Τιμή 

μονάδας 
Αξία (€) ΦΠΑ 24% 

Σύνολο (€) 

 

Ποσοστό 

έκπτωσης 

(%) 

Πετρ. θέρμανσης 19.360,00 0,814 15.759,04 3.782,17 19.541,21 1,0936 

ΣΥΝΟΛΟ:   15.759,04 3.782,17 19.541,21  

 

Β. Την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου για τις υποομάδες Β2, Β3 και Β4, για τις οποίες δεν 

υποβλήθηκε καμία προσφορά στον διαγωνισμό, και: 

1. Για την υποομάδα Β4: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε. (προϋπολογισμού 

272.203,29 € χωρίς Φ.Π.Α.) την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 

δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με την παρ. 2 του αρθ. 32 του Ν.4412/2016, ύστερα από 

την παροχή σύμφωνης γνώμης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ,  ενώ  

2. Για τις υποομάδες Β2: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΣ (προϋπολογισμού 1.630,50  € 

χωρίς Φ.Π.Α.) και Β3: ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

(προϋπολογισμού 14.027,00 € χωρίς Φ.Π.Α.) την απευθείας ανάθεση (άρθρο 2, παρ. 1, 
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περιπτ. 31 του Ν. 4412/2016), με εφαρμογή της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του 

ν.4412/2016.  

 

 

Η παρούσα έλαβε αύξοντα αριθμό  343/2020 

 

Έτσι έγινε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

 

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας               Τα Μέλη 

 

 

 

 

 

Ιωάννης  Κορεντσίδης 

 

 

 

 

 

Κ. Καραγιαννίδου 

Μηταλίδης Κίμων  

Τόσκος Πέτρος 

Φουλιράς Στυλιανός  

Σπύρου Αικατερίνη 

Δουλγέρης Αναστάσιος 

Ευαγγέλου Αθανάσιος  
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