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Από το πρακτικό της 17ης/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 301/2018
«Περί προμήθειας «Υγροποιημένου αερίου πετρελαίου (υγραέριο ipg)» για την
κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων με διαδικασία
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, του άρθρου 32 του Ν.
4412/16».
Στους Μολάους σήμερα στις 26 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, συνήλθε
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό
17/22-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 18, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Αβδούλος Σπύρος
Πρόεδρος Δ.Σ.
1. Λεκάκης Δημήτριος
2. Καλογερίνης Ηλίας
Αντιδήμαρχος
2. Λυριωτάκης Δημήτριος
3. Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
3. Δουμάνη Σοφία
4. Μαυρομιχάλης Κων/νος
Αντιδήμαρχος
4. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
5. Σουρλάς Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
5. Κόκκορης Παναγιώτης
6. Τραϊφόρος Παναγιώτης
Αντιδήμαρχος
6. Κουλουβάκος Βασίλειος
7. Χριστάκος Σταύρος
Αντιδήμαρχος
7. Τσαφατίνου Κατερίνα
8. Αλειφέρη Παναγιώτα
8. Μαρούσης Χαράλαμπος
9. Βουνελάκης Γεώργιος
9. Αλεξάνδρα Χαραμή
10. Παπαδάκης Πιερρής
11. Γεωργακάκου Αικατερίνη
12. Πετράκης Χρήστος
13. Κολλιάκος Ιωάννης
14. Αναγνωστοπούλου Ελένη
15. Σπυριδάκου Θεοδούλη
16. Παπούλη Δέσποινα
17. Σταθάκης Νεκτάριος
18. Μεϊμέτης Γεώργιος
Η συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.
Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου
Γεωργίου, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Σωτήρης
Γεώργας Τ.Κ. Αγγελώνας, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Παναγιώτης Χριστοφοράκης
Τ.Κ. Νομίων.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών, καθώς και ο κ. Μιχαήλ Λιβανός Προϊστάμενος Δ/σνης Οικον. Υπηρεσιών
και κα Σοφία Πατσά Προϊσταμένη Τμήματος Έργων και Μελετών.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη:
«Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων σε υγρά και
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αέρια καύσιμα προϋπολογισμού δαπάνης 350.163,00 ευρώ με ΦΠΑ, διενεργήθηκε διαγωνισμός
ανοιχτής διαδικασίας από 6-8-2018 έως 16-09-2018 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16,
το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών αριθ.78/12.6.2018 του τμήματος Τεχνικών Έργων και
Μελετών του Δήμου και την αριθ. 10096/3.8.2018 (18PROC003525746)/2018-08-03) διακήρυξη.
Όπως προκύπτει από τα σχετικά Πρακτικά της Επιτροπής του διαγωνισμού στα οποία
αποτυπώνεται η διαδικασία ανοίγματος και αξιολόγησης των προσφορών, στο διαγωνισμό
υποβλήθηκαν προσφορές που καλύπτουν τις ζητούμενες ποσότητες των ειδών «πετρέλαιο
κίνησης», «πετρέλαιο θέρμανσης» και «βενζίνη αμόλυβδη», αλλά όχι τις ζητούμενες ποσότητες
του είδους «υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (υγραέριο)» για το οποίο δεν κατατέθηκε
προσφορά, καθιστώντας το διαγωνισμό για το είδος αυτό «άγονο».
Κατόπιν αυτών η Επιτροπή του διαγωνισμού πρότεινε στην Οικονομική Επιτροπή την
προκήρυξη νέου διαγωνισμού ή την εξέταση της δυνατότητας προσφυγής στη διαδικασία
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των αρχικών
όρων της διακήρυξης.
Ακολούθως η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 199/2018 (18AWRD003909292) Απόφασή
της κατακύρωσε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, κρίνοντάς το άγονο για την ανάδειξη
αναδόχου της προμήθειας του είδους «υγροποιημένου αερίου πετρελαίου (υγραέριο lpg)»,
προϋπολογισμού 12.348,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, ματαίωσε τη διαγωνιστική
διαδικασία και ενέκρινε την προσφυγή στη διαδικασία ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης για το
είδος αυτό, σύμφωνα με τα άρθρ. 106 παρ.1 και 32 του Ν. 4412/2016 αντίστοιχα, με Απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των
όρων της αριθ. 10096/3.8.2018 (18PROC003525746)/2018-08-03) διακήρυξης του διαγωνισμού
που προηγήθηκε, καθότι συντρέχουν οι λόγοι προσφυγής σε αυτή τη διαδικασία (άγονος
διαγωνισμός), με υποβολή προσφορών εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς επιχειρήσεις εμπορίας καυσίμων.
Σε υλοποίηση της απόφασης αυτής ο Δήμος απευθύνθηκε με την αριθ.15735/6.11.2018
ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς προς ενδιαφερόμενες
επιχειρήσεις για την υποβολή οικονομικών προσφορών, με σκοπό την ανάδειξη προμηθευτών με
διαδικασίες διαπραγμάτευσης του άρθρ. 32 του Ν. 4412/2016.
Η Επιτροπή του άρθρ. 221 του Ν. 4412/2016 με την από 14.11.2018 γνωμοδότησηεισήγησή της διαπίστωσε ότι στα πλαίσια της ανωτέρω πρόσκλησης υποβλήθηκαν στο Δήμο δύο
(2) προσφορές για το είδος «υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (υγραέριο lpg)».
Στη συνέχεια αξιολογώντας αυτές, έκρινε ότι αυτές βρίσκονται εντός των όρων των τεχνικών
προδιαγραφών που περιγράφονται στο τεύχος της υπηρεσίας και της διακήρυξης του
διαγωνισμού που προηγήθηκε και εισηγείται την ανάθεση της προμήθειας «υγροποιημένου
αερίου πετρελαίου (υγραέριο)» για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, με
τα χαρακτηριστικά και τις τιμές, σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις για το διάστημα από 1.1.2019 έως
31.12.2019.
Για το είδος αυτό δύναται να επαναληφθεί ο διαγωνισμός ή να γίνει προσφυγή στη
διαδικασία ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης του άρθρ. 32 του Ν. 4412/2016, χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των αρχικών όρων.
Στο άρθρ. 32 παρ. 2α του Ν.4412/16 ορίζεται ότι: «Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών
και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:
α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία είτε δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή
αίτηση συμμετοχής είτε καμία από τις υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής δεν είναι
κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης».
Καθώς συντρέχουν οι λόγοι προσφυγής σε αυτή τη διαδικασία, ενισχυόμενοι και από το
γεγονός ότι από την επανάληψη του διαγωνισμού θα επέλθει καθυστέρηση και δυσλειτουργία
των δημοτικών υπηρεσιών, επειδή έως την υπογραφή νέων συμβάσεων απαιτείται εκτιμώμενος
χρόνος (60-90) ημερών (35ημερος δημοσίευση διακήρυξης μετά την Απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής, έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού, εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, προσκόμιση
επικαιροποιημένων δικαιολογητικών και προσυμβατικός έλεγχος Επιτρόπου Ελεγκτικού
Συνεδρίου), κρίνω πως επιβάλλεται ως αναγκαία η προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρ. 32 του Ν. 4412/16.
Επισημαίνεται ότι για την προσφυγή στη διαδικασία ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης
του άρθρ. 32 του Ν. 4412/2016, για το άγονο τμήμα του διαγωνισμού δεν απαιτείται η
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011 όπως ισχύει, παρ΄ότι η
εκτιμώμενη αξίας της σύμβασης στο σύνολό της υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του άρθρ. 5 του
Ν. 4412/16 και αυτό διότι:
Ενώ κατά την παρ. 9 του άρθρ. 6 του Ν. 4412/16 «Όταν ένα σχέδιο αγοράς για την
απόκτηση ομοιογενών αγαθών μπορεί να οδηγήσει σε ανάθεση συμβάσεων υπό τη μορφή
χωριστών τμημάτων, λαμβάνεται υπόψη κατά την εφαρμογή του άρθρου 5 περιπτώσεις β ' και γ'
η συνολική εκτιμώμενη αξία όλων αυτών των τμημάτων. Όταν η συνολική αξία των τμημάτων
ισούται ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 5, το παρόν Βιβλίο
εφαρμόζεται στην ανάθεση κάθε τμήματος», στην παρ. 10 του ιδίου άρθρ. αναφέρεται ότι:
«κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 8 και 9, οι αναθέτουσες αρχές
μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα τμήματα κατά τις διατάξεις του παρόντος
Βιβλίου, λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη αξία μόνο του τμήματος, εφόσον αυτή, χωρίς
ΦΠΑ, είναι μικρότερη από 80.000 ευρώ για προμήθειες ή υπηρεσίες ή από 1.000.000 ευρώ για
έργα. Πάντως, η συνολική αξία των τμημάτων που ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, δεν
υπερβαίνει το 20 % της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί το
προτεινόμενο έργο, η προτεινόμενη απόκτηση ομοιογενών αγαθών ή η προτεινόμενη παροχή
υπηρεσιών».
Πρόκειται δηλαδή για προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για τη σύναψη δημόσιας
σύμβασης προμήθειας «υγροποιημένου αερίου πετρελαίου (υγραέριο)», προϋπολογισμού
δαπάνης 12.348,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, το οποίο αφενός είναι μικρότερο των
80.000 ευρώ, αφετέρου δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας της
προμήθειας (εφόσον 350.163,00 € x 20% = 70.032,60 €)
Η κατά τα ανωτέρω δυνατότητα παρέκκλισης δεν αποτελεί αντικείμενο της κατ΄ άρθρο 2
παράγραφος 2 περίπτωση γ` υποπερίπτωση δδ` του Ν. 4013/2011 γνωμοδοτικής αρμοδιότητας
της Αρχής, που αφορά στην προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση
των δημόσιων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 και 32 του ν. 4412/2016),
η δε νομιμότητά της εναπόκειται στην αποκλειστική ευθύνη της αναθέτουσας αρχής (βλ.
ΕΑΑΔΗΣΥ Αποφ. 242, 241, 175/2015, 112/2014 και 146/2016, καθώς επίσης και την αριθ.
115/2016 Πράξη του Τμήματος VII του Ελεγκτικού Συνεδρίου).
Η απόφαση ανάθεσης του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης, όταν δεν συντρέχει
εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, είναι κατά τεκμήριο αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου
κατά τις διατάξεις του άρθρ. 65 παρ.1 Ν.3582/10, όπως αυτό έχει κριθεί και νομολογιακά από
σειρά Αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλ. 3699/2012 απόφαση του VI Τμήματος και την
αριθμ. 42/2013 πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου), δεδομένου ότι η
οικονομική επιτροπή του Δήμου είναι αρμόδια να προβεί σε αιτιολογημένη απευθείας ανάθεση
μόνον σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις προμηθειών (βλ. αποφάσεις VI Τμ. Ελ. Συν. 669,
679, 681, 801/2012).
Κατόπιν αυτών θέτω υπόψη σας τα έγγραφα που αφορούν τη συγκεκριμένη προμήθεια
(μελέτη, αποφάσεις, πρακτικά, εισηγήσεις, κ.α) και
Εισηγούμαι όπως
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη:
1.
Τα στοιχεία του φακέλου της προμήθειας,
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),
Το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών 78/12.6.2018 του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών του
Δήμου στο οποίο τεκμηριώνεται η ανάγκη προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου και
των Νομικών του Προσώπων για το διάστημα από 1.1.2019-31.12.2019.
Την αριθ. 141/24.7.2018 (6Γ3ΕΩΚ9-ΑΒ3) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού και εγκρίθηκαν τα τεύχη του,
Την αριθ. 10096/3.8.2018 (18PROC003525746)/2018-08-03) διακήρυξη του διαγωνισμού που
αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και διενεργήθηκε μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ (αριθ.συστήματος
62272) από 6-8-2018 έως 16-09-2018,
Τα Πρακτικά της Επιτροπής του διαγωνισμού στα οποία αποτυπώνεται η διαδικασία ανοίγματος και
αξιολόγησης των προσφορών,
Την αριθ. 199/2018 (18AWRD003909292) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και παραπέμφθηκε το θέμα στο Δημοτικό
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Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης ανάθεσης της προμήθειας με διαδικασία
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, του άρθρ. 32 του Ν. 4412/16, για το
«άγονο» τμήμα του διαγωνισμού,
8. Την αριθ. 15735/6.11.2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς,
9. Την από 14.11.2018 γνωμοδότηση- εισήγηση της επιτροπής του άρθρ. 221 του Ν. 4412/2016 και
τις οικονομικές προσφορές των προμηθευτών.
Αποφασίσει
Την ανάθεση της προμήθειας «υγροποιημένου αερίου πετρελαίου (υγραέριο)» για τις
ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, για το διάστημα από 1.1.2019 έως
31.12.2019, με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρ. 32 του
Ν. 4412/16.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ομόφωνα
Την ανάθεση της προμήθειας «υγροποιημένου αερίου πετρελαίου (υγραέριο)» για τις
ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, για το διάστημα από 1.1.2019 έως
31.12.2019, με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρ. 32 του
Ν. 4412/16, ως εξής:
1ος ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Δ.Ε. ΑΣΩΠΟΥ-ΜΟΛΑΩΝ-ΖΑΡΑΚΑ
Στοιχεία επιχείρησης:
Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ - Π. ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ Ε.Ε. - 49 km E.O. Σπάρτης - Μονεμβασίας
Αγ. Ιωάννης Τ.Κ. 230 52 - Α.Φ.Μ 998717714
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΦΟΡΕΑΣ/
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ
CPV
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
Lit
(%)
ΕΙΔΟΥΣ
(ενδεικτική)
(αριθμητικώς)
Υγροποιημένο αέριο πετρελαίου
09133000-0
Δήμος
6700
0%
(υγραέριο)
3ος ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Δ.Ε. ΒΟΙΩΝ
Στοιχεία επιχείρησης:
Ι.Κ.Κοντραφούρης Άγιοι Απόστολοι Νεάπολης Λακωνίας
Τ.Κ. 23053- Α.Φ.Μ 099178221
ΕΙΔΟΣ

CPV

ΦΟΡΕΑΣ/
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
ΕΙΔΟΥΣ

Υγροποιημένο αέριο πετρελαίου
(υγραέριο)

09133000-0

Δήμος
Κ.ΕΠ.Π.Ε.Δ.Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Lit
(ενδεικτική)
7000
1000

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ
(%)
(αριθμητικώς)
-3%
-3%

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 301/2018.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος
Βουνελάκης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος
Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος
Σουρλάς Ιωάννης Αντιδήμαρχος
Τραϊφόρος Παναγιώτης Αντιδήμαρχος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Κολλιάκος Ιωάννης
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ΑΔΑ: 6901ΩΚ9-ΞΚΦ
Πετράκης Χρήστος
Χριστάκος Σταύρος
Παπαδάκης Πιερρής
Παπούλη Δέσποινα
Μεϊμέτης Γεώργιος
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Σταθάκης Νεκτάριος
Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας
Παπαδάκη Ευγενία
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