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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 26/24-11-2015
Αριθ.Αποφ. 317/2015
ΘΕΜΑ: Περί κατακύρωσης ή μη πρακτικών δημοπρασίας διεθνούς ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας
με τίτλο {προμήθεια καυσίμων } του Δήμου Μονεμβασίας.
Στους Μολάους, σήμερα, την

24-11-2015

ημέρα Τρίτη

και ώρα 10:00 π.μ. στο

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 21103/20-11-2015 πρόσκληση του
Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του
Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα
τα παρακάτω μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μαυρομιχάλης Κων/νος (Πρόεδρος)

Δουμάνη Σοφία (Αντιπρόεδρος)

2. Χριστάκος Σταύρος

Αναγνωστοπούλου Ελένη

3. Καλογερίνης Ηλίας
4. Σουρλάς Ιωάννης
5. Μαρούσης Χαράλαμπος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.
Τα τακτικά μέλη με την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση απουσίας
τους να ενημερώσουν τα αναπληρωματικά μέλη για τη νόμιμη αναπλήρωσή τους, τα
οποία δεν παρευρέθησαν.
Ο κ. Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη των μελών της τα εξής:
Την αριθ. 224/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η
εκτέλεση της προμήθειας σύμφωνα με το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών 114/3-82015 για την προμήθεια υγρών καυσίμων, προϋπολογισμού 441.984,00 ευρώ με
Φ.Π.Α για διάστημα έως την 31η-12-2016.
Την αριθμ. 225/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
καταρτίσθηκαν οι όροι του διαγωνισμού.
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Την αριθ. 16536/21.9.2015 (15PROC003068028) διακήρυξη διεθνούς ανοιχτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
Τα αριθ. 1/6-11-2015 και 2/11-11-2015 πρακτικά της αρμόδιας για το διαγωνισμό
Επιτροπής του Δήμου από τα οποία προκύπτει ότι κατατέθηκαν δύο (2)
προσφορές για όλα τα είδη των υγρών καυσίμων που καλύπτουν τις ανάγκες του
Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για τις χωρικές ενότητες Δ.Ε ΑσωπούΖάρακα-Μολάων και Μονεμβασίας και δεν καλύπτουν τις ανάγκες αυτές για τη
χωρική Ενότητα Δ.Ε Βοιών.
Το αριθ. 3/19-11-2015 πρακτικό της αρμόδιας για το διαγωνισμό Επιτροπής του
Δήμου από το οποίο προκύπτει ότι μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών
κατακύρωσης κατά τα ισχύοντα στο π.δ 60/2007 (άρθρ.43-44), προκύπτει η
συνδρομή των προϋποθέσεων ανάληψης δημόσιας σύμβασης, όπως ορίζεται στο
άρθρ. 10 της διακήρυξης και στο άρθρ.11 της αριθ. Π1/2390/16.10.2013
Υπουργικής Απόφασης, από τους προσωρινούς αναδόχους του διαγωνισμού.
Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι η αρμόδια για το διαγωνισμό Επιτροπή
του Δήμου, με το 3ο/19-11-2015 πρακτικό της, προτείνει στην Οικονομική
Επιτροπή:
Να κατακυρωθεί η προμήθεια των ειδών υγρών καυσίμων, κατά προμηθευτή,
είδος, ποσότητες και ποσοστό έκπτωσης επί της διαμορφούμενης μέσης μηνιαίας
λιανικής τιμής πώλησης του καυσίμου, στις επιχειρήσεις-προμηθευτές όπως
παρακάτω περιγράφεται:
Στοιχεία
επιχείρησης

Προσφερόμενο
Είδος

Αβδούλος Γ.
Βασίλειος
Συκέα Λακωνίας
ΤΚ 23052
ΑΦΜ 027310075

Πετρέλαιο κίνησης
Πετρέλαιο
θέρμανσης

09134100-8

Βενζίνη αμόλυβδη

09132100-4

Στοιχεία
επιχείρησης

Προσφερόμενο
Είδος

Κοφινάς Θ.
Απόστολος
Άγιος Δημήτριος
Λακωνίας
ΤΚ 23070
ΑΦΜ 029353716

Πετρέλαιο κίνησης
Πετρέλαιο
θέρμανσης

09134100-8

Βενζίνη αμόλυβδη

09132100-4

CPV

09135100-5

CPV

09135100-5

Ομάδα αναφοράς
προσφοράς
1Ος
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ
Δ.Ε ΑΣΩΠΟΥΜΟΛΑΩΝ-ΖΑΡΑΚΑ

Ομάδα αναφοράς
προσφοράς
2Ος
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ
Δ.Ε
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Προσφερ
όμενη
ποσότητα
(Lit)

Προσφερόμενο
ποσοστό έκπτωσης
(+/-%)

74800

+3

68500

+5

12500

+3

Προσφερ
όμενη
ποσότητα
(Lit)

Προσφερόμενο
ποσοστό έκπτωσης
(+/-%)

52000

0

15000

0

3000

0

Να αποφασίσει σχετικά με την ολοκλήρωση των ενεργειών ανάδειξης αναδόχου
για το τμήμα του προϋπολογισμού της μελέτης (3ος προϋπολογισμός Δ.Ε ΒΟΙΩΝ)
για το οποίο δεν κατατέθηκε προσφορά.
Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
να αποφασίσουν σχετικά με την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για τα
τμήματα (1ος προϋπολογισμός Δ.Ε Ασωπού-Μολάων-Ζάρακα και 2ος προϋπολογισμός
Δ.Ε Μονεμβασίας) για τα οποία υπήρξαν συμφέρουσες προσφορές και να αποφασίσουν
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σχετικά για το τμήμα του προϋπολογισμού της μελέτης (3ος προϋπολογισμός Δ.Ε ΒΟΙΩΝ),
δαπάνης 160.461,00 για το οποίο δεν κατατέθηκε προσφορά (άγονο αποτέλεσμα).
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού μελέτησε το φάκελο της
προμήθειας (τεύχη διαγωνισμού, διακήρυξη, προσφορές, πρακτικά Επιτροπής
Διαγωνισμού κλπ) και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και τις όμοιες του
Ν.3852/2010.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τα αριθ. 1/6-11-2015 και 2/11-11-2015 και 3/19-11-2015 πρακτικά της
αρμόδιας για το διαγωνισμό Επιτροπής του Δήμου, που διενεργήθηκε ηλεκτρονικά
με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από
1-31/10/2015.
Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κατά προμηθευτή, είδος, ποσότητες
και ποσοστό έκπτωσης επί της διαμορφούμενης μέσης μηνιαίας λιανικής τιμής
πώλησης του καυσίμου, στις επιχειρήσεις-προμηθευτές όπως παρακάτω
περιγράφεται:
Στοιχεία
επιχείρησης

Προσφερόμενο
Είδος

Αβδούλος Γ.
Βασίλειος
Συκέα Λακωνίας
ΤΚ 23052
ΑΦΜ 027310075

Πετρέλαιο κίνησης
Πετρέλαιο
θέρμανσης

09134100-8

Βενζίνη αμόλυβδη

09132100-4

Στοιχεία
επιχείρησης

Προσφερόμενο
Είδος

Κοφινάς Θ.
Απόστολος
Άγιος Δημήτριος
Λακωνίας
ΤΚ 23070
ΑΦΜ 029353716

Πετρέλαιο κίνησης
Πετρέλαιο
θέρμανσης

09134100-8

Βενζίνη αμόλυβδη

09132100-4

CPV

09135100-5

CPV

09135100-5

Ομάδα αναφοράς
προσφοράς
1Ος
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ
Δ.Ε ΑΣΩΠΟΥΜΟΛΑΩΝ-ΖΑΡΑΚΑ

Ομάδα αναφοράς
προσφοράς
2Ος
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ
Δ.Ε
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Προσφερ
όμενη
ποσότητα
(Lit)

Προσφερόμενο
ποσοστό έκπτωσης
(+/-%)

74800

+3

68500

+5

12500

+3

Προσφερ
όμενη
ποσότητα
(Lit)

Προσφερόμενο
ποσοστό έκπτωσης
(+/-%)

52000

0

15000

0

3000

0

Για την προμήθεια των ειδών που αφορούν το τμήμα του προϋπολογισμού της
μελέτης (3ος προϋπολογισμός Δ.Ε ΒΟΙΩΝ), δαπάνης 160.461,00 για το οποίο δεν
κατατέθηκε προσφορά, παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη
σχετικής απόφασης επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού ή προσφυγής σε
διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης κατά τις
διατάξεις του άρθρου 25 π.δ. 60/2007 και μετά από σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, καθότι συντρέχουν οι λόγοι
προσφυγής σε αυτή τη διαδικασία (άγονος διαγωνισμός).
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Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2) ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
3) ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4) ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας Ο.Ε.
Δελήγιαννης Νικόλαος

