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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                    Αρ. Απόφ. 110/2019  
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
       
 

Από το πρακτικό της 24ης/8-8-2019 έκτακτης συνεδρίασης της  Οικονομικής Επιτροπής 
 του Δήμου Ωραιοκάστρου 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του από 05-08-2019 
πρακτικού, του συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού με αριθμό 
16641/2019 για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ».  

 
  
Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα την Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2019 και ώρα 10:00, στο 
Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ 
6 εδ. γ΄ του Ν.3852/2010,  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα 
από την 17866/7-8-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου. Διαπιστώθηκε νόμιμη 
απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, παραβρέθηκαν τα πέντε (5), δηλαδή: 

 
                      Παρόντες 
 
1. Κοϊτσίδης Παναγιώτης 
2. Καραστερίου Ευάγγελος 
3. Χατζηαντωνίου Ευάγγελος 
4. Λοκοβίτης Νικόλαος 
5. Καρασαββίδης Δημήτριος 

                   Απόντες 
 
1. Αταμιάν  Μπέδρος - Εσαή 
2. Παπαδόπουλος Νικόλαος 
3. Λαζαρίδης Γεώργιος 
4. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος 
 

 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τoν υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου κ. Νικόλαο 
Nάσση. 
 
Ο Πρόεδρος ζήτησε την έγκριση της έκτακτης συνεδρίασης (σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 6 εδ. γ’ του άρθρου 75 του Ν.3852/2010), λόγω του   
κατεπείγοντα χαρακτήρα και των χρονικών περιορισμών του θέματος. Το σώμα 
δέχτηκε ομόφωνα τη διεξαγωγή της συνεδρίασης και τη συζήτηση του θέματος.  
 
Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο θέμα, της ημερήσιας διάταξης, είπε τα 
εξής:   
 
 Σας καλώ, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ 1 εδάφιο ε’ του ν. 3852/10 
ΦΕΚ 87/20100 τ. Α όπου ορίζεται ότι «…η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει τη 
διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την 
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κείμενη νομοθεσία», να εγκρίνουμε σύμφωνα με την από 6-8-2019 εισήγηση 
της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Γνωμοδότησης και Αξιολόγησης 
προσφορών, το από 5-8-2019 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής, 
τεχνικής προσφοράς, αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς και φακέλου 
κατακύρωσης, που αφορά στον διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ». 
 
    Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Γνωμοδότησης και Αξιολόγησης 
προσφορών, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 7/2019 (ΑΔΑ: 6Λ3ΩΩΗΖ-Ξ7Ρ) 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, έχοντας υπ’ 
όψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και την υπ’ αριθ. πρωτ. 16641/2019 διακήρυξη 
του Δημάρχου Ωραιοκάστρου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ», μας 
αποστέλλει για έγκριση το παρακάτω πρακτικό: 
 

«Στο Ωραιόκαστρο, 05/08/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.  στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου η 
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, Γνωμοδότησης και Αξιολόγησης του Δήμου, 
που συστήθηκε με την υπ. Αριθ. 7/2019 (ΑΔΑ: 6Λ3ΩΩΗΖ) απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής, προχώρησε τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών και 
προσφορών των συμμετεχόντων στον συνοπτικό διαγωνισμό με αριθμό 
διακήρυξης 16641/2019 για την «Προμήθεια Καυσίμων Κίνησης για τα 
Οχήματα και τα Μηχανήματα του Δήμου Ωραιοκάστρου».  

 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής : 

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Μπαλτζή  Όλγα 
2. ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Τσελίκογλου  Αναστάσιος 
3. ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Κουκούδη  Αποστολία 

         
 Το κριτήριο επιλογής είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
άποψης προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
της με αρ. πρωτ. 16641/2019 διακήρυξης του Δημάρχου  που δημοσιεύτηκε στην 
ιστοσελίδα του Δήμου www.oraiokastro.gr. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών ήταν η 5/8/2019 και από ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ.  
 Στο παραπάνω διάστημα παρουσιάστηκε ενώπιων της επιτροπής ο 
οικονομικός φορέας:  
KUJTIM SHIRA ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.  
 
 Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και 
οικονομικής προσφοράς καθώς και των λοιπών δικαιολογητικών της υπ’ αριθμ. 
16641/2019 διακήρυξης, διαπίστωσε ότι ο παραπάνω φορέας πληροί όλες τις 
προϋποθέσεις της διακήρυξης. Επίσης η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των 
κατατεθειμένων δικαιολογητικών  και διαπίστωσε ότι και τα υποβληθέντα 
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δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι απολύτως σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα 
της σχετικής διακήρυξης. 
Τα δικαιολογητικά εξετάστηκαν σε μία συνεδρίαση μετά σχετική αναφορά στο 
άρθρο 2.2.9 της διακήρυξης. 
 
Η  Επιτροπή έχοντας υπόψη τα παραπάνω  
 
Γνωμοδοτεί : 
Υπέρ της κατακύρωσης του διαγωνισμού στην εταιρεία «KUJTIM SHIRA 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως οριστικό ανάδοχο. 

 
 
   Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. 

 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:  
 

1. Το άρθρο 72 παρ 1 εδάφιο ε’ του ν. 3852/10 ΦΕΚ 87/20100 τ. Α 
2. Τις διατάξεις του Ν.  4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 103  
3. Την από 6-8-2019 εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Γνωμοδότησης και 

Αξιολόγησης προσφορών 
4. Το από 5-8-2019 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς, 

αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς και φακέλου κατακύρωσης  
5. Την υπ' αριθ. 7/2019 (ΑΔΑ:6Λ3ΩΩΗΖ-Ξ7Ρ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

 
και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,  
 
 

Αποφασίζει Ομόφωνα 
 

1. Εγκρίνει το από 5-8-2019, πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών 
συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς, αξιολόγησης και φακέλου 
κατακύρωσης, που αφορά στον διαγωνισμό με αριθμό διακήρυξης 
16641/2019 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ», 
σύμφωνα με το εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης. 

 
2. Κατακυρώνει τον διαγωνισμό στην εταιρεία «KUJTIM SHIRA ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ », ως οριστικό ανάδοχο. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 110/2019 
 
 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ  
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