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ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ

 
  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης αριθμ. 2  6  /201  8   της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Αλμωπίας

Αριθμ.Απόφ.:310/2018 Θέμα  1ο:Έγκριση  πρακτικού  αποσφράγισης  δικαιολογητικών
κατακύρωσης  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  "Προμήθεια  πετρελαίου
θέρμανσης  για  τις  ανάγκες  της  Σχολικής  Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας έτους 2018 (διάστημα δώδεκα {12} μηνών)"

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα  σήμερα 16 Νοεμβρίου, του έτους 2018,  ημέρα
Παρασκευή και ώρα 12:00΄ π.μ.   συνεδρίασε έκτακτα η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου
σύμφωνα με την παρ.6 εδ. γ΄ του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), όπως
αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του ν.4555/2018 , ύστερα από έγγραφη πρόσκληση
του Δημάρχου με αριθμό 24372/16-11-2018, που δόθηκε στο κάθε μέλος χωριστά,  σύμφωνα
με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου ε π τ ά  (7)
μελών προσήλθαν τέσσερα (4), δηλαδή:

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ

1 Μπίνος  Γ. Δημήτριος  (Πρόεδρος) 1 Κετικίδης Π. Ιωάννης, τακτικό μέλος
2 Αβραμίκας Χρ.  Στέφανος, τακτικό μέλος 2  Πασόης Ι. Δημήτριος,τακτικό μέλος

3 Γούδης  Αλ. Γεώργιος , τακτικό μέλος 3 Καλδερεμτζή   Θ. Δέσποινα (Αντιπρόεδρος)

4
Χατζηγιαννίδης  Δ.  Γεώργιος,    τακτικό
μέλος, τακτικό μέλος 4

  Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε η υπάλληλος  του Δήμου Αλμωπίας, Παναγιώτα Τουλουμτζή
για την τήρηση των πρακτικών, χωρίς δικαίωμα  ψήφου  στην Οικονομική Επιτροπή. 

       Ο Πρόεδρος  της Ο.Ε., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο  και
μοναδικό θέμα  ημερήσιας διάταξης,έθεσε υπόψη των Μελών της Οικονομικής Επιτροπής την
υπ.αριθ.πρωτ.741/16-11-2018 εισήγηση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης για την έκτακτη συνεδρίαση Ο.Ε. Δήμου Αλμωπίας, στην οποία αναφέρονται τα
εξής:

<<......ΘΕΜΑ:  «ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΘΕΜΑΤΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΗΜΟΥ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ»

Παρακαλούμε  να  τεθεί  ως  θέμα  στην  Έκτακτη  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου
Αλμωπίας, η οποία θα διεξαχθεί σήμερα 16 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ., η διαδικασία
της  σύμβασης  που  αφορά  την  προμήθεια  πετρελαίου  θέρμανσης  από  το  Ν.Π.Δ.Δ.  Σχολική
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας για την κάλυψη των αναγκών όλων των
σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας.

Όπως γνωρίζετε ο πρώτος διαγωνισμός που διακηρύχτηκε ήταν  άγονος  για το Ν.Π.Δ.Δ.
οπότε προκηρύχτηκε εκ νέου και είναι επιτακτική ανάγκη να ολοκληρωθεί η διαδικασία, εξαιτίας
της  έλλειψης  πετρελαίου  στις  σχολικές  κοινότητες  και  της  μείωσης  της  θερμοκρασίας  που
προβλέπεται για τις επόμενες μέρες.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και αναμένουμε για τις δικές σας ενέργειες....>>
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Κατόπιν έθεσε υπόψη των Μελών την από 16/11/2018  εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού
και  το  αριθ.πρωτ.24468/16-11-2018  πρακτικό αποσφράγισης  δικαιολογητικών  κατακύρωσης
ηλεκτρονικού διαγωνισμού "Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις  ανάγκες  της  Σχολικής
Επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας έτους 2018 (διάστημα δώδεκα {12}
μηνών)", στα οποία αναφέρονται τα εξής:

«….. ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης
                         ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  ¨Προμήθεια  πετρελαίου θέρμανσης  για τις 
                         ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής   Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  Δήμου 
                         Αλμωπίας έτους 2018 (διάστημα δώδεκα {12} μηνών) για λήψη απόφασης»
                                          
             Σας διαβιβάζουμε το αριθ.πρωτ.24468/16-11-2018 πρακτικό το οποίο αφορά τον
ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  ¨Προμήθεια  πετρελαίου  θέρμανσης  για  τις  ανάγκες  της  Σχολικής
Επιτροπής   Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας έτους 2018 (διάστημα δώδεκα {12}
μηνών) και παρακαλούμε για ενέργειές σας.-.....»

<<......ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  για  την  ‘’Προμήθεια  πετρελαίου  θέρμανσης  για  τις
ανάγκες   της  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  Δήμου
Αλμωπίας,  έτους 2018 (διάστημα δώδεκα (12) μηνών)”

  Στην  Αριδαία   και στο γραφείο προμηθειών του  Δήμου Αλμωπίας, σήμερα στις  16 μηνός
Νοεμβρίου   του  έτους  2018 ημέρα  της  εβδομάδας  Παρασκευή και  ώρα  09:30 συνήλθε  η
επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με
την αριθμ.  82/2018 ΑΔΑ:Ψ4ΗΗΩΨΩ-4ΦΙ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου
να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε  ο προσωρινός ανάδοχος
στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια πετρελαίου
θέρμανσης  και  καυσίμων  κίνησης  για  τις  ανάγκες   της  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και της ΔΗΚΕΑ  έτους 2018 (διάστημα δώδεκα (12)
μηνών», (Αριθμ.  Διακήρυξης  17983/2018),  η  οποία  έλαβε  τον  υπ΄  αριθ.  63925 αριθμό
συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ,  δημοσιεύθηκε  νομίμως  και  αναρτήθηκε  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 18PROC003638434.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Αρουτζίδου Μαρτίνα,     τακτικό μέλος 

2. Αναστασιάδης Δημήτριος,  τακτικό μέλος

3. Κοροσίδου Ευαγγελία,   τακτικό  μέλος   

1. Με  το  υπ’  αριθ.  20787/09-10-2018 πρακτικό  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  οικονομικών
προσφορών  και  ανάδειξης  προσωρινού  αναδόχου  για  την  ανωτέρω  διακήρυξη,  η  παρούσα
Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της επιχείρησης  ¨ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΟΚΑΣ – ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΚΑ ΚΑΙ
ΣΙΑ  ΟΕ¨  ως  προσωρινού  αναδόχου  για  το  τμήμα  2  (πετρέλαιο  θέρμανσης  για  Σχολική
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας έτους 2018 {διάστημα δώδεκα (12)
μηνών}). Με την υπ΄αριθ. 289/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω
πρακτικό και κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.

2. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στον προσωρινό ανάδοχο στις 06-11-2018 , μέσω
ΕΣΗΔΗΣ, ηλεκτρονική πρόσκληση με τον οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσμίας,  δέκα
(10) ημερών  από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής  ειδοποίησης  σε  αυτούς,  τα  πρωτότυπα  ή
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων
των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο  2.2.9.2 της ανωτέρω διακήρυξης, ως
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αποδεικτικά  στοιχεία  για  τη  μη  συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  του  άρθρου  2.2.3  της
διακήρυξης, καθώς και  για την πλήρωση των κριτηρίων  του άρθρου 2.2.4 αυτής.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.2. της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται
από τον προσφέροντα («προσωρινό  ανάδοχο»),  ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος,  σε  μορφή
αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών
από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου και στον έλεγχο
πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με αυτόν. 

3. Η  ανωτέρω  πρόσκληση,  όπως  φαίνεται  στο  σύστημα  του  ΕΣΗΔΗΣ  κοινοποιήθηκε  στον
προσωρινό ανάδοχο την  06/11/2018. Η επιχείρηση  «ΤΣΟΚΑΣ – ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΟΕ», προσωρινός ανάδοχος, υπέβαλλε ηλεκτρονικά την 14/11/2018 το φάκελο δικαιολογητικών
κατακύρωσης. Συνεπώς, η κατάθεσή τους ήταν εμπρόθεσμη. 

4. Η Επιτροπή προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών
κατακύρωσης. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνταν σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.2 και 2.2.4.
βρέθηκαν και είναι τα ακόλουθα:

-α) Απόσπασμα Ποινικού  Μητρώου του Πέτρου Τσόκα και της Ελένης Τσόκα 
     (εκπρόσωποι της επιχείρησης)  - δύο (2)
-β) Φορολογική ενημερότητα επιχείρησης – δύο (2)
-γ) Ασφαλιστική ενημερότητα (επιχείρησης) – δύο (2)
-δ) Πιστοποιητικό  Πρωτοδικείου  Έδεσσας  ότι  δεν τελούν  σε καμία από τις 
      καταστάσεις του άρθρου 2.2.3.4 (πτώχευσης, εκκαθάρισης κλπ)  - ένα (1)
-ε) Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου Πέλλας – δύο (2)
-στ) Καταστατικά & Πιστοποιητικά ΓΕΜΗ – πέντε (5)
-ζ) Υπεύθυνες Δηλώσεις – δύο (2)
-η) Ένορκη Βεβαίωση (Για πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και   
     Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων) – ένα (1)
-θ) Απόφαση ΠΕ Πέλλας χορήγησης νέας Ενιαίας Αδείας Λειτουργίας Πρατηρίου
     Διανομής Υγρών Καυσίμων – ένα (1)
-ι)  Πίνακας προσωπικού – ένα (1)
-ια) Προσωποποιημένη πληροφόρησης – καρτέλα επιχείρησης από taxisnet 

5. Επίσης, ο ανωτέρω προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου, με τον υπ’
αριθ.  24415/16-11-2018 αριθμό πρωτοκόλλου, φάκελο δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στο
παραπάνω άρθρο της διακήρυξης, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή, κατά την
έναρξη της διαδικασίας. Συνεπώς, η κατάθεση του φυσικού φακέλου είναι εμπρόθεσμη.

   Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση των φακέλων και σε μονογραφή των δικαιολογητικών
που  υποβλήθηκαν.  Τα  δικαιολογητικά  που  βρέθηκαν  μέσα  στους  φάκελους  είναι   αυτά   που
απαριθμούνται στην παράγραφο 4  του παρόντος πρακτικού 

6. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σ
έντυπη  μορφή  είναι  πλήρη  και  σύμφωνα  με  τα  όσα  προβλέπει  η  παράγραφος  2.2.9.2. της
διακήρυξης. 

7. Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονομική Επιτροπή να  κατακυρωθεί η
προμήθεια  στην επιχείρηση «ΤΣΟΚΑΣ – ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ»  για το  τμήμα  2
(πετρέλαιο θέρμανσης για Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας

3

ΑΔΑ: 966ΑΩΨΩ-ΤΣΠ



έτους 2018 {διάστημα δώδεκα (12) μηνών}), γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
κατακύρωσης.

Για  διαπίστωση  των  άνω,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό,  το  οποίο  αφού  αναγνώσθηκε  και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται........>>

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 
2) της νέας νομοθεσίας  Ν. 4555/2018 «Κλεισθένης Ι.»Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (φεκ

Α΄ 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις  Έργων ,Προμηθειών και  Υπηρεσιών (προ-
σαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

3) Τις   διατάξεις  του  Ν.  3463/2006  (φεκ  Α΄  114/8.6.2006)  «  Κώδικας  Δήμων  και
Κοινοτήτων». 

4) Την  υπ.αριθ.πρωτ.741/16-11-2018  εισήγηση  του  Προέδρου  της  Σχολικής  Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

5) Την αριθμ 29/2018  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας με την οποία έγινε
η έγκριση διενέργεια της προμήθειας πετρελαιοειδών για τις ανάγκες του Δήμου και των
Νομικών του Προσώπων για το έτος 2018 (διάστημα 12 μηνών από την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης) .

6) Την 237/2018 απόφαση Ο.Ε. με τίτλο:Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμό
όρων ηλεκτρονικού ανοιχτού   διαγωνισμού για  τη προμήθεια  με  τίτλο  «Προμήθεια
πετρελαίου  θέρμανσης  και  καυσίμων  κίνησης  για  τις  ανάγκες   της  ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  και  της  ΔΗΚΕΑ   έτους  2018
(διάστημα δώδεκα (12) μηνών)» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά  αποκλειστικά βάσει τιμής.

7) Την 38/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας
Τμήμα Περιβάλλοντος  για προμήθεια καυσίμων, ενδεικτικού ποσού 174.219,35 €,  για
την  Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αλμωπίας (ΔΗ.Κ.Ε.Α.) Δήμου Αλμωπίας και τη
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας 

8) Την ανάγκη α) της Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αλμωπίας (ΔΗ.Κ.Ε.Α.) Δήμου Αλ-
μωπίας για προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης και πετρέλαιο θέρμανσης για το 2018και β)
της  Σχολικής  Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  του  Δήμου  Αλμωπίας για  πε-
τρέλαιο θέρμανσης  για το  2018 

9) Το Αριθ.πρωτ. 20481/5-10-2018 Πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών – τεχνι -
κών προσφορών 

10) Το Αριθ. πρωτ. 20787/9-10-2018 Πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών
11) την υπ.αριθ.289/2018 απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης των παρακάτω 2 πρακτικών
12) την από 16/11/2018 εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού
13) το  αριθ.πρωτ.24468/16-11-2018  πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύ-

ρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού "Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες
της  Σχολικής  Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης  Δήμου  Αλμωπίας  έτους  2018
(διάστημα δώδεκα {12} μηνών)

14) Την εισήγηση του Προέδρου της Ο.Ε

και κατόπιν διαλογικής συζήτησης

Αποφασίζει   ομόφωνα

1) Την έγκριση του αριθ.πρωτ.24468/16-11-2018 πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών
κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο "Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για
τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας έτους
2018 (διάστημα δώδεκα {12} μηνών)
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2)  Την  κατακύρωση  του  διαγωνισμού  στην επιχείρηση  «ΤΣΟΚΑΣ –  ΕΛΕΝΗ  ΤΣΟΚΑ
ΚΑΙ  ΣΙΑ  ΟΕ»  για  το  τμήμα    2    (πετρέλαιο  θέρμανσης  για  Σχολική  Επιτροπή
Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Δήμου Αλμωπίας  έτους  2018 {διάστημα  δώδεκα  (12)
μηνών}),  ως  οριστικού  αναδόχου  γιατί  κατέθεσε  όλα  τα  απαιτούμενα
δικαιολογητικά  κατακύρωσης,  σύμφωνα  με  το  ανωτέρω   πρακτικό  της  Επιτροπής
Διαγωνισμού  και  λαμβάνοντας  υπόψη  τα  όσα  αναφέρονται  στην  εισήγηση  της
παρούσας

3)  Αναθέτει  στο  Δήμαρχο  την  πραγματοποίηση  των  περαιτέρω  ενεργειών  για  την
υπογραφή των σχετικών  συμβάσεων.  

                           Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 310/2018
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.
Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ  ΜΕΛΗ

 (Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν     Υ π ο γ ρ α φ έ ς)

   ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αριδαία   16 Νοεμβρίου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

   ΜΠΙΝΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

                                                   ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
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