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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 

   ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

          ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ  
 

Απόσπασμα από το 20
ο
 πρακτικό της από 23-07-2019 συνεδρίασης 

 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέρου.  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

«Ορισμός ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στον 

ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων και  λιπαντικών (πετρελαίου κίνησης, 

βενζίνης, ελαιολιπαντικών) Δήμου Λέρου και ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου  για το έτος 2019-2020» 

 
 Σήμερα στις 23 Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Λέρου, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 

4116/19-07-2019  πρόσκληση, που εκδόθηκε από τον Πρόεδρο, και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη 

της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».     

  Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι στο σύνολο των επτά (7) μελών ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. Κόλιας Μιχαήλ (Πρόεδρος) 1. Κοντραφούρης Μιχαήλ-Αντιπρόεδρος 

2. Μπίλλης Νεκτάριος -(Μέλος Πλειοψηφίας) 2. Μαυρουδής Αντώνιος- Μιχαήλ-(Μέλος Μειοψηφίας) 

3. Μεραμπελιώτης Βασίλειος-(Μέλος Πλειοψηφίας) 3. Κοντραφούρης Αντώνιος (Μέλος Πλειοψηφίας) 

4. Μπαλαμπάνης Ευάγγελος- -( Μέλος Πλειοψηφίας) 4.  

5.  Οι  οποίοι κλήθηκαν και δεν προσήλθαν 

6.   

7.   

 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε, υπάλληλος του Δήμου Λέρου, για την ορθή τήρηση των πρακτικών, όπως 

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αμέσως 

άρχισε η συζήτηση των θεμάτων. 

 

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 95 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος στο σώμα το 8
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Ορισμός ημερομηνίας 

και ώρας αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στον ανοικτό ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων και  λιπαντικών (πετρελαίου κίνησης, βενζίνης, ελαιολιπαντικών) 

Δήμου Λέρου και ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου  για το έτος 2019-2020», ενημέρωσε τα μέλη λέγοντας ότι σύμφωνα με 

το άρθρο 72 παρ.1δ και ε του Ν.3852/2010: «…δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση 

των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το 

δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης 

προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες 

περιπτώσεις, ε) 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…» 

Σύμφωνα με την από 12/12/2012 (ΦΕΚ Α΄240) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το 

Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α΄18) και ειδικότερα με το άρθρο 4 παρ. 1, προβλέπονται τα εξής: «…1.Η διαδικασία 

ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για προμήθειες α. τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου 

καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού 

υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται  

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών την υπ’ αριθ. 26/2019 μελέτη με ενδεικτικό προϋπολογισμό της 

προμήθειας να ανέρχεται στις εκατόν τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα δύο ευρώ και οδόντα έξι λεπτά του 

ευρώ (104.482,86€) με Φ.Π.Α., το οποίο έχει προβλεφθεί αντίστοιχα στον προϋπολογισμό του Δήμου Λέρου 

και του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου οικ. έτους 2019, ενώ στις περιπτώσεις που η προμήθεια θα γίνει στο επόμενο 
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έτος, θα γίνει και η ανάλογη πρόβλεψη στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2020. Ειδικότερα ο προϋπολογισμός της 

προμήθειας κατανέμεται ως εξής: 

 

Α. Η δαπάνη για την  προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ για την κίνηση των οχημάτων του Δήμου ΛΕΡΟΥ,  

προϋπολογίζεται συνολικά για τα έτη 2019 & 2020 στο ποσό των # 94.999,78€ # συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α., η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ Λέρου, και 

συγκεκριμένα από τον Κ.Α. 30.6641.0001 «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων». Τον 

προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019, θα βαρύνει δαπάνη ποσού: #40.725,08€#,  ενώ τον προϋπολογισμό 

του Δήμου Λέρου οικ. έτους 2020, θα βαρύνει το υπόλοιπο ποσό που απαιτείται ήτοι  #54.274,70€#. Η έγκριση 

δαπάνης και η δέσμευση της αντίστοιχής πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου Λέρου οικ. 2019 και η 

απαιτούμενη πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του Δήμου Λέρου οικ. έτους 2020,  έχει γίνει με την υπ’ αριθ. 

289/2019 με ΑΔΑ:Ω1Μ0ΩΛΓ-ΚΕ1 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης του Δημάρχου Λέρου, η 

οποία είναι και το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ:19REQ004994145 2019-05-23 και αποτελεί τη συνέχεια του 

πρωτόγεννους αιτήματος με Α.Π.:2771/22-05-2019 και ΑΔΑΜ:19REQ004988712 2019-05-22. 

 

Β. Η δαπάνη για την  προμήθεια ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ για τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου ΛΕΡΟΥ  

προϋπολογίζεται συνολικά στο ποσό των # 6.996,60€ # συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. η οποία προβλέπεται να 

χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ Λέρου, οικονομικού έτους 2019 και 

συγκεκριμένα από τον Κ.Α. 30.6641.0002 «Προμήθεια λιπαντικών». Η έγκριση δαπάνης και η δέσμευση της 

αντίστοιχής πίστωσης έχει γίνει με την υπ’ αριθ. 290/2019 με ΑΔΑ:6Ξ0ΒΩΛΓ-2ΨΧ Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης του Δημάρχου Λέρου, η οποία είναι και το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ:19REQ004994145 

2019-05-23 και αποτελεί τη συνέχεια του πρωτόγεννους αιτήματος με Α.Π.:2771/22-05-2019 και 

ΑΔΑΜ:19REQ004988712 2019-05-22. 

 

Γ. Η δαπάνη για την  προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ για την κίνηση των οχημάτων του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. 

ΛΕΡΟΥ προϋπολογίζεται συνολικά για τα έτη 2019 & 2020 στο ποσό των # 2.486,48€ # συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α., η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου, ο 

οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 79/2018 με ΑΔΑ: ΨΠΣ0ΟΚΒΣ-8ΨΜ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου, εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 198/2018 με ΑΔΑ: ΩΞ8ΝΩΛΓ-ΨΒ1 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου και ελέγχθηκε για τη νομιμότητά του με την αριθ. πρωτ.:6426/01-02-2019 απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και συγκεκριμένα από τον Κ.Α. 15.6641 

«Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων».  Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019, θα 

βαρύνει δαπάνη ποσού: #651,94€#,  ενώ τον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2020, θα βαρύνει το υπόλοιπο ποσό 

που απαιτείται ήτοι  #1.834,54€#. Η έγκριση δαπάνης και η δέσμευση της αντίστοιχής πίστωσης στον 

προϋπολογισμό του οικ. 2019 και η απαιτούμενη πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του Δήμου Λέρου οικ. έτους 

2020,  έχει γίνει με την υπ’ αριθ. 77/2019 με ΑΔΑ:Ω3ΨΔΟΚΒΣ-ΤΚΖ Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς 

Υποχρέωσης του Προέδρου του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου, η οποία είναι και το εγκεκριμένο αίτημα με 

ΑΔΑΜ:19REQ004993836 2019-05-23 και αποτελεί τη συνέχεια του πρωτόγεννους αιτήματος με 

Α.Π.:543/2019 και ΑΔΑΜ:19REQ004988482 2019-05-22. 

Η διάρκεια της σύμβασης για την προμήθεια των καυσίμων ορίζεται σε 12 ημερολογιακούς μήνες αρχής 

γενομένης από την υπογραφή της και θα υπάρχει δυνατότητα μονομερούς παράτασης αυτής για δύο μήνες, με 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο, προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες 

ανάγκες του Δήμου Λέρου, χωρίς τροποποίηση της συμβατικής αξίας και των ποσοτήτων, όπως  προβλέπονται 

στην αρχική σύμβαση. Η διάρκεια της σύμβασης για την προμήθεια των λιπαντικών ορίζεται έως  31/12/2019. 

 Στη συνέχεια με την υπ’ αριθ. 71/2019 με ΑΔΑ:Ψ1ΒΟΩΛΓ-ΓΟΞ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής: 

α) Εγκρίθηκαν οι  τεχνικές προδιαγραφές & ενδεικτικός προϋπολογισμός ποσού 104.482,86€  με Φ.Π.Α. για 

την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου & Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου» για το έτος 2019-2020 που 

αναφέρονται στην αριθ. 26/2019 μελέτη όπως αυτή συντάχθηκε από την ΤΥΔΛ και  

β) Καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με σφραγισμένες 

προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08,08,2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και με κριτήριο 

κατακύρωσης για μεν τα υγρά καύσιμα κίνησης  το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης  στην εκάστοτε νόμιμα 

διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους στον Νομό Δωδεκανήσου (Βάση του 

παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας), κατά την ημέρα 

παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, 

βενζίνη αμόλυβδη), για δε τα λιπαντικά την χαμηλότερη τιμή προσφοράς ανά είδος .  

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την πορεία του διαγωνισμού η οποία έχει ως εξής : 
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 Με την με Α.Π.: 3391/20-06-2019 με ΑΔΑΜ:19PROC005141976 2019-06-20 διακήρυξη του 

Δημάρχου Λέρου, προκηρύχθηκε ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων και 

λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων – μηχανημάτων κ.λ.π. του Δήμου μας και του 

ΔΟΠΑΙΣΑΠ, περίληψη της οποίας  με Α.Π:3392/20-06-2019 και ΑΔΑ:6Σ8ΝΩΛΓ-ΘΡΩ, δημοσιεύθηκε 

στις  εφημερίδες : α) ‘’ Η ΡΟΔΙΑΚΗ’’, β) ‘’ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ’’ και  γ) ‘’ΒΗΜΑ ΤΗΣ 

ΚΩ’’. Τέλος ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός αναρτήθηκε στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με αύξοντα αριθμό 

συστήματος 75225, με ημερομηνία δημοσίευσης την 20
η
  Ιουνίου 2019 και καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών την 8
η
 Ιουλίου 2019. 

 Με την υπ’ αριθ. 84/2019 με ΑΔΑ:ΩΖΨΑΩΛΓ-6Β1 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή αποδέχθηκε 

το με Α.Π.:3829/08-07-2019 αίτημα της εταιρείας «ΠΟΘΗΤΟΣ Α. ΨΑΡΟΜΠΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ» (ψηφιακά 

υπογεγραμμένο στις 2019.07.08 10:21:27), το οποίο υπεβλήθη πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών (08/07/2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00:00π,μ.), για την απόσυρση της  υπ’ αριθ. 

143807/2019 προσφοράς της από το  δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό συστήματος 

75225/2019, για την προμήθεια καυσίμων και  λιπαντικών (πετρελαίου κίνησης, βενζίνης, 

ελαιολιπαντικών) Δήμου Λέρου και ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου  για το έτος 2019-2020. 

 Με το με Α.Π.:4011/16-07-2019 έγγραφό της η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών 

οχημάτων-μηχανημάτων, ανταλλακτικών, λοιπού εξοπλισμού αυτών, καθώς και καυσίμων, λιπαντικών 

του Δήμου Λέρου για το έτος 2019, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 03/2019 με ΑΔΑ: 

9ΕΞΗΩΛΓ-Ρ00 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, διαβιβάζει το με Α.Π.:3958/12-07-2019 Πρακτικό 

Αξιολόγησης Προσφορών για την προμήθεια των ανωτέρω ειδών, όπως αυτό συντάχθηκε από την 

αρμόδια Επιτροπή προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τον ορισμό ημερομηνίας και ώρας για την 

αποσφράγιση των (υπο)φακέλων των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό.  

 Αναλυτικά το με Α.Π.:3958/12-07-2019 πρακτικό έχει ως εξής: 

 

 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Λέρος, 12/07/2019 
   ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ           Αρ. πρωτ.: 3958 
   ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ 
 
Στη Λέρο, σήμερα την 12-07-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:20 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο 
Γραφείο Προμηθειών στον Πλάτανο, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του 

Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 03/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο 
διενέργειας του Ανοιχτού - ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου 
και ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 3391/20-06-2019 Διακήρυξης του Δήμου Λέρου, ο 

οποίος είχε αναρτηθεί στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με αύξοντα αριθμό συστήματος 75225, με ημερομηνία 
δημοσίευσης 20-06-2019 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 08/07/2019.  
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

 
1) ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ 
2) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ 
3) ΜΑΡΚΟΣ ΣΠΑΝΟΣ 
 
1. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 08/07/2019 . 
Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε στο 

ΕΣΗΔΗΣ, επέλεξε τον σχετικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  και διαπίστωσε ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο 
διαγωνισμό προσφορές από τους παρακάτω συμμετέχοντες: 
 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  

1.  ΜΑΝΤΟΥΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΥΙΔ 

2.  ΠΟΘΗΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΨΑΡΟΜΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

3.  ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

4.  GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

5.  ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

 

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 
περιεχόμενό των προσφορών.  
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2. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των 
προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη 
και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές.  
 

3. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα 

αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών με 
αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι 
«Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα 
αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού. 
 
4. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει 
από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς αριθμούς συστήματος: 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Αριθμός 
προσφοράς 

1. ΜΑΝΤΟΥΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΥΙΔ 141289 

2. ΠΟΘΗΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΨΑΡΟΜΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 143875 

3. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 143817 

4. GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

142432 

5. ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

141594 

 
5. Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.6. της διακήρυξης, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό 
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  

προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν.4250/2014. 
Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα 
τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα 
έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από 
το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 
 

Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν στο πρωτόκολλο του 
Δήμου, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, τους παρακάτω φακέλους, οι οποίοι παραδόθηκαν ενσφράγιστοι 
στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας:  

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Αριθμός πρωτοκόλλου  

1. ΜΑΝΤΟΥΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΥΙΔ 3871/09-07-2019 

2. ΠΟΘΗΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΨΑΡΟΜΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 3916/10-07-2019 

3. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3915/10-07-2019 

4. GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

3842/08-07-2019 

5. ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

3918/10-07-2019 

 
 

5. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο προσφοράς, το φάκελο των δικαιολογητικών 

συμμετοχής, καθώς και το φάκελο της τεχνικής προσφοράς, μονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την 
Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. 
 

Οι διαγωνιζόμενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν (ηλεκτρονικά και σε φάκελο σε έντυπη μορφή), είναι 
τα εξής: 
 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Δικαιολογητικά  
 

1.  ΜΑΝΤΟΥΚΟΣ 
ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΥΙΔ 

1. ΤΕΥΔ 
2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΑΡ. GRZ110601 

ΤΗΣ ALPHA BANK ΠΟΣΟΥ 119.60€ 

3. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 
4. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 
5. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΟΥ) 
6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΚΛΠ 
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7. Υ.Δ ΓΙΑ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΡ. 
2.2.3.4 

8. Υ.Δ. ΑΡΘΡΟ 74 Ν. 4412/2016 
9. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ -ΓΕΜΗ 

10. Υ.Δ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΛΠ 
11. Υ.Δ. ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΑ 

ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΑΡΘΡΟ 2.4.3.2) Υ.Δ. ΕΛΑΒΕ 
ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΓΩΝ 

12. Υ.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΡΘΡΟ 2.4.5) 
13. Υ.Δ. ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β – 

ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
14. Υ.Δ. ΤΡΟΠΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
 

15. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ (ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ) 
16. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
17. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ 

ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

 
 

2.  ΠΟΘΗΤΟΣ ΑΝΤ. 
ΨΑΡΟΜΠΑΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. ΤΕΥΔ 
2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ  
3. ΓΕΜΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 
4. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΑΡ. GRZ110633 ALPHA BANK 

ΠΟΣΟΥ 119,60€ 
5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

6. ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ 
7. ΣΕΠΕ – Υ.Δ. ΑΝΤΙ ΑΥΤΟΥ 
8. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 
9. Υ.Δ. ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

10. Υ.Δ. ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

11. Υ.Δ. ΑΡΘΡΟΥ 74/Ν. 4412/2016 
12. Υ.Δ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑΣ) 

13. Υ.Δ. (ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 
ΟΡΩΝ) 

14. Υ.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 
15. Υ.Δ. ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

16. Υ.Δ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
17. Υ.Δ. ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 
18. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  
19. Υ.Δ. ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ 
20. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
21. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

22. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ(ΦΑΚΕΛΟΣ 2) 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
 

3.  ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

1. ΤΕΥΔ 
2. ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ  

4. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΑΡ. 403/7043384 ΕΤΕ 

ΠΟΣΟΥ 1.786,03€ 
5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 
7. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 
8. ΚΑΡΤΕΛΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
9. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

10. Υ.Δ. (1 ΚΑΙ 2) 
11. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 
12. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
13. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ Υ.Δ. 
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4.  GAND OIL 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 

1. ΤΕΥΔ 
2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΑΡ. 782362 ΤΑΜΕΙΟ 

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΣΟΥ 119,60€ 
3. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΛΕ - ΚΕΠΕΔ  

4. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
5. ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
6. ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΕΓΓΥΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΕΣ 
7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
8. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO 
9. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΟΑΝ 
10. ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ  

11. Υ.Δ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
12. Υ.Δ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
13. ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

 

5.  ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & 
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

1. ΤΕΥΔ 

2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΑΡ. GRZ110620 ALPHA BANK 
ΠΟΣΟΥ 125,00€ 

3. Υ.Δ. ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

6. ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
7. ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ 

8. ΦΕΚ ΝΕΟ ΔΣ 
9. ΦΕΚ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 
10. ΓΕΜΗ (ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ) 
11. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 
12. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 & 2017 

13. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2018 
14. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
15. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ 
16. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
17. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ 
18. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO ΙΜΠΕΞ 
19. ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

20. ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

21. ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 

22. Υ.Δ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
23. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
24. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ PRISTA OIL HOLDING EAD 

 

 
Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, ως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 2.4.3.1 της διακήρυξης  

(Τ.Ε.Υ.Δ. & Εγγύηση συμμετοχής), προέκυψε ότι τα δικαιολογητικά των πέντε (5) συμμετεχόντων ήταν πλήρη 
και σύμφωνα με την διακήρυξη του διαγωνισμού.  
 
6. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των πέντε συμμετεχόντων, σύμφωνα 
με το άρθρο 2.4.3.2 της διακήρυξης και διαπίστωσε ότι αυτές είναι σύμφωνες με τους όρους αυτής. 
    

7.  Κατόπιν των ανωτέρω, το πρακτικό αυτό διαβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή (Οικονομική Επιτροπή)  
προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των 
οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 παρ. β της διακήρυξης του διαγωνισμού.  
 

8. Η επιτροπή διαγωνισμού θα επανέλθει σε νέα συνεδρίαση, μετά τον ορισμό της ημερομηνίας και ώρας 
αποσφράγισης των  οικονομικών προσφορών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης….» 

 

Στη συνέχεια και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος πρότεινε η αποσφράγιση των 

οικονομικών προσφορών, των συμμετεχόντων κατά τα αναφερόμενα στο Α.Π.:3958/12-07-2019 Πρακτικό, των 

οποίων οι προσφορές διαπιστώθηκε ότι ήταν σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης, να γίνει Τετάρτη 

24/07/2019 και ώρα 11:00π.μ , αφού προηγηθεί ειδική πρόσκληση προς τους συμμετέχοντες. 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή θέσεων και απόψεων και αφού 

έλαβε υπόψη της: 
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1. Την εισήγηση του Προέδρου 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) 

4. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

5. Το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

6. το ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

7. το ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

8. το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

9. το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 

άλλες διατάξεις”, 

10. Το ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις” 

11. Τις διατάξεις των ν. 4257/2014, 4281/2014 και 4230/2015 

12. Την αριθ. 79/2018 με ΑΔΑ: ΨΠΣ0ΟΚΒΣ-8ΨΜ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου 

13. Την αριθ. 198/2018 με ΑΔΑ: ΩΞ8ΝΩΛΓ-ΨΒ1  απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου 

14.  Την αριθ. αριθ. πρωτ.:6426/01-02-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης    

Διοίκησης Αιγαίου 

15. Το με Α.Π.:543/22-05-2019 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 19REQ004988482 2019-05-22 

16. Την υπ’ αριθ. 77/2019 με ΑΔΑ: Ω3ΨΔΟΚΒΣ-ΤΚΖ Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης του 

Προέδρου του  Διοικητικού Συμβούλιου του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου 

17. Την αριθ. 171/2018 με ΑΔΑ:ΩΒΜΞΩΛΓ-7ΨΧ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με 

την αριθ. 76664/19-12-2018 με ΑΔΑ:Ω1ΜΨΟΡ1Ι-ΥΘΑ απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

18. Το με Α.Π.:2771/22-05-2019 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ:19REQ004988712 2019-05-22 

19. Την υπ’ αριθ. 289/2019 με ΑΔΑ:Ω1Μ0ΩΛΓ-ΚΕ1 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης του 

Δημάρχου Λέρου 

20. Την υπ’ αριθ. 290/2019 με ΑΔΑ:6Ξ0ΒΩΛΓ-2ΨΧ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δημάρχου 

Λέρου 

21. Την υπ’ αριθ. 26/2019 μελέτη με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και  λιπαντικών (πετρελαίου κίνησης, 

βενζίνης, ελαιολιπαντικών) Δήμου Λέρου και ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου» όπως αυτή συντάχθηκε από την 

Τ.Υ.Δ.Λ. 

22. Την υπ’ αριθ. 3391/20-06-2019 με ΑΔΑΜ:19PROC005141976 2019-06-20 Διακήρυξη του Δημάρχου 

Λέρου 

23. Την με Α.Π.:3392/20-06-2019 με ΑΔΑ:6Σ8ΝΩΛΓ-ΘΡΩ περίληψη της διακήρυξης 

24. Την υπ’ αριθ. 84/2019 με ΑΔΑ:ΩΖΨΑΩΛΓ-6Β1 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

25. Το με Α.Π.:4011/16-07-2019 έγγραφο της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών 

26. Το με Α.Π.:3958/12-07-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών 

οχημάτων-μηχανημάτων, ανταλλακτικών, λοιπού εξοπλισμού αυτών, καθώς και καυσίμων, λιπαντικών 

του Δήμου Λέρου για το έτος 2019 

27. Την υπ’ αριθ. 03/2019 με ΑΔΑ: 9ΕΞΗΩΛΓ-Ρ00 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τον ορισμό της 

επιτροπής 

28. Την υπ’ αριθ. 17/2019 με ΑΔΑ:ΩΜΜΡΩΛΓ-ΔΣΔ (Α.Π.:1438/12-03-2019) απόφαση του Δημάρχου 

Λέρου με θέμα «Ορισμός Υπαλλήλων ως πιστοποιημένων χρηστών (χειριστών) του ΕΣΗΔΗΣ για την 

πραγματοποίηση ηλεκτρονικών διαγωνισμών έργων του Δήμου Λέρου» 

29. Τη συζήτηση που προηγήθηκε και τις απόψεις που διατυπώθηκαν 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Ορίζει την 24
η
 Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 

(υπο)φακέλων των οικονομικών προσφορών, των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό με συστημικό αριθμό 

ΕΣΗΔΗΣ:75225, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και  λιπαντικών (πετρελαίου κίνησης, 
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βενζίνης, ελαιολιπαντικών) Δήμου Λέρου και ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου  για το έτος 2019-2020», σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο με Α.Π.:3958/12-07-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών 

οχημάτων-μηχανημάτων, ανταλλακτικών, λοιπού εξοπλισμού αυτών, καθώς και καυσίμων, λιπαντικών του 

Δήμου Λέρου, αφού προηγηθεί η έκδοση ειδικής πρόσκλησης προς τους συμμετέχοντες. 

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

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω. 

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 

                 

                α) Μπίλλης Νεκτάριος (υπ/φή)  

           ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ    β) Μεραμπελιώτης Βασίλειος (υπ/φή) 

       γ) Μπαλαμπάνης Ευάγγελος (υπ/φή)    
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