
 

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                                               

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ  

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το πρακτικό 08/2022 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρεσπών στις   

31 Μαρτίου 2022. 

 

ΑΡ. ΑΠ. : 52/2022                  Περίληψη: «Έγκριση όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού 

διαγωνισμού και ορισμού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ, ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ 

ΚΑΙ Β' ΒΆΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ». 

 

 Στον Λαιμό, σήμερα  31-03- 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00΄  στο Δημαρχιακό Κατάστημα του 

Δήμου  Πρεσπών συνήλθε σε έκτακτη τηλεφωνική (λόγω COVID-19)  δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Πρεσπών,  ύστερα από την 1176/08/31-03-2022 πρόσκληση του Προέδρου, που 

επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

 

 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω επτά μέλη (7) μέλη: 

 

     ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.                    1. Πασχαλίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος) 

2.                   2. Τσέπας Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 

     3.   Νικολάου Λάζαρος  (Μέλος) 

     4.   Τράσιας Άγγελος (Μέλος) 

     5.   Στεργίου Γεώργιος  (Μέλος) 

     6.   Μανούρης Κων/νος (Μέλος) 

     7.   Τράσια Έλλη (Μέλος) 

 

                ΑΠΟΝΤΕΣ 

                               Κανένας 

 

Στην συνεδρίαση ήταν παρόν και ο Δημοτικός υπάλληλος Ευάγγελος Καραγιάννης, για την τήρηση 

των πρακτικών. 

Κάνοντας την εισήγησή του ο πρόεδρος προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αιτιολόγησε το 

κατεπείγον της συνεδρίασης ανέφεροντας τα παρακάτω:  

Πολλά έργα μας προκειμένου να ολοκληρωθούν άμεσα και εντός νόμιμων προθεσμιών, δεδομένου 

της στασιμότητας των εργασιών τους, μετά απο την τρίμηνη σχεδόν κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή μας 

(χιόνι και παγετός) απαιτούν την προσοχή μας και την αμεσότητα αποφάσεων μας. 

Επίσης λόγω έκτακτων αποφάσεων που μας κοινοποιήθηκαν και τις λήξης αυτών σήμερα πρέπει να 

αποφασίσουμε την συνέχιση ή όχι της μίας σύμβασης ΙΔΟΧ λόγω covid-19. 

Τέλος αντίστοιχα με τα έργα και οι διάφοροι διαγωνισμοί μας, απαιτούν την προσοχή μας και την 

αμεσότητα των αποφάσεων μας. 

Μετά από τα παραπάνω ο πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για το 

κατεπείγον της συνεδρίασης. 

Η  Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι τα θέματα είναι επείγοντα μείζονος σημασίας για 

τον Δήμο και θα πρέπει να συζητηθούν άμεσα. 

Ο πρόεδρος της Ο. Ε., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα της 

συνεδρίασης είπε τα παρακάτω: 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018: «Δεν απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου 

για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας. 

[…]» 

Η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ. στ’ και ζ’ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: 

«Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της 

ΑΔΑ: ΛΨ7ΗΩΞ8-36Κ



οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, 

ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: [...] στ) Αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη 

των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη 

συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, 

υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. [...] ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις 

συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των 

περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων 

του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως 

μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.» 

Σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται 

πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61.» 

Στο Δήμο μας υπάρχει ανάγκη να διενεργηθεί προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KΑΥΣΙΜΩΝ 

ΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ, ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β' ΒΆΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», η οποία αφορά υγρά καύσιμα για την κίνηση των οχημάτων & μηχ/των έργου του Δήμου, 

καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για τα δημοτικά κτίρια, την Κοινωφελή επιχείρηση Δήμου Πρεσπών και 

για τις σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για το έτος 2022-2023.  

Η υπηρεσία του Δήμου συνέταξε την αριθ. 6/2022 Μελέτη για την παραπάνω προμήθεια. Σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές της υπόψη μελέτης, η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 

180.148,21 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α.. 

Η χρηματοδότηση του τμήματος που αφορά το Δήμο Πρεσπών θα γίνει από τα Τακτικά Έσοδα του Δήμου  

2022  και 2023  και θα βαρύνει τους Κ.Α.: 10.6641.01, 10,6641,04, 15,6641,01, 20,6641,01, 30,6641,01, 30,6641,03, 30,6644,01, 

35,6644,01, 35,6642,01, 10.6643, 15.6643, 10.6641.02 ,  20.6641.02 , 30.6641.02 , 30.6644.02 , 35.6644.02   του 

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 και 2023. Τα τμήματα που αφορούν την Κοινωφελή 

επιχείρηση Δήμου Πρεσπών, την Α' βάθμια και τη Β' βάθμια Σχολική Επιτροπή θα καλυφθούν από τους 

αντίστοιχους κωδικούς προϋπολογισμού δαπανών των συγκεκριμένων νομικών προσώπων. 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (μεγαλύτερο 

ποσοστό έκπτωσης για τα υγρά καύσιμα, χαμηλότερη τιμή για τα λιπαντικά). 

Τέλος απαιτείται η συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας - αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού της 

υπηρεσίας. 

Μετά τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη: 

• τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4555/2018 

• τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

• τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού 

• το άρθρο 221 του Γ’ μέρους του Βιβλίου I του ν. 4412/2016  

• τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους 

• τις υπ’ αριθ. 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100/2022, αποφάσεις ανάληψης 

πολυετούς υποχρέωσης 

• την μελέτη 6/2022 των Υπηρεσιών του Δήμου για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

KΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ, ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ 

ΚΑΙ Β' ΒΆΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» 

• την 5/2022 διακήρυξη 

• τις ανάγκες του Δήμου 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 

1. Την έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ, ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β' ΒΆΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 180.148,21 ΕΥΡΩ 

μαζί με το Φ.Π.Α., με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από 

οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. 

2. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης των υπηρεσιών του Δήμου Πρεσπών 

3. Την κατάρτιση των όρων της 5/2022 διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την 

επιλογή αναδόχου για την προμήθεια όπως στο συνημμένο σχέδιο διακήρυξης που αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της παρούσας. 
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4. Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 221 παρ.1,2,3,4,6,7 και 11ε του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από 

την περίπτ. 49 του άρθρου 22 του Ν.4441/2016, για τη συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας - 

αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού του θέματος, η Υπηρεσία μας προτείνει τα παρακάτω μέλη : 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

ΛΙΝΑΡΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ 1. ΜΑΡΙΟΒΑ ΕΙΡΗΝΗ 

ΜΙΧΑΗΛΊΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2. ΜΠΟΥΤΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 3. ΤΡΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

            Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Την έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο : 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ, ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β' ΒΆΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 180.148,21 ΕΥΡΩ 

μαζί με το Φ.Π.Α, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από 

οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. 

2. Την έγκριση της μελέτης 6/2022 των Υπηρεσιών του Δήμου για την προμήθεια με τίτλο: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ, ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β' ΒΆΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ». 

3. Την κατάρτιση των όρων της 5/2022 διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την 

επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ, ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β' ΒΆΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», συνολικού 

προϋπολογισμού 180.148,21 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α, όπως στο συνημμένο σχέδιο διακήρυξης που 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

4. Συγκροτεί Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού όπως παρακάτω: 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

ΛΙΝΑΡΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ 1. ΜΑΡΙΟΒΑ ΕΙΡΗΝΗ  

ΜΙΧΑΗΛΊΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2. ΜΠΟΥΤΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 3. ΤΡΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

5. Αναθέτει στον Δήμαρχο τις παραπέρα απαραίτητες ενέργειες. 

 

     Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό   52/2022. 

 

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ              ΤΑ ΜΕΛΗ 

Πασχαλίδης Παναγιώτης 1.                   1.  Τσέπας Βασίλειος (Αντιπρόεδρος) 

      2.   Νικολάου Λάζαρος  (Μέλος) 

      3.   Τράσιας Άγγελος (Μέλος) 

      4.   Στεργίου Γεώργιος  (Μέλος) 

      5.   Μανούρης Κων/νος (Μέλος) 

                       6.   Τράσια Έλλη (Μέλος) 

 

ΑΔΑ: ΛΨ7ΗΩΞ8-36Κ
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