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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2017

Της από 23-2-2017 Έκτακτης Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου.
Στο Παρανέστι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23η Φεβρουαρίου 2017,
ημέρα Πέμπτη

και ώρα 11:00 π.μ., έχει συνέλθει σε Έκτακτη Κατεπείγουσα

Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Παρανεστίου, ύστερα από την αριθ. Πρωτ.
880/22-2-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο δημοτικό
κατάστημα και έχει επιδοθεί σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 75 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο μελών (7)
βρέθηκαν παρόντες ( 5 ) , δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.-Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα (Πρόεδρος)

1.- Μουστακίδης Γεώργιος

2.-Γιανταμίδης Ιορδάνης

2.-Κωνσταντινίδης Μιχαήλ

3.-Ματζαρίδης Νικόλαος

Αν και κλήθηκαν νόμιμα

4.-Ελευθεριάδης Χρήστος
5.-Κουκαριώτης Παναγιώτης
Γραμματέας: Καλαϊτζόγλου Εμμανουήλ υπάλληλος του Δήμου με Βαθμό Α’
H Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ως έκτακτη (κατεπείγουσα),
αναφέροντας:
Το κατεπείγον της σημερινής συνεδρίασης συνίσταται, προκειμένου να ολοκληρωθούν
έγκαιρα (μέχρι 28-2-2017) όλες

οι διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτών για την

προμήθεια καυσίμων για το έτος 2017, κατόπιν άγονου ηλεκτρονικού διαγωνισμού,
ώστε να συνεχιστεί η

απρόσκοπτη κίνηση των οχημάτων (απορριμματοφόρων,

επιβατικού, μηχανημάτων έργων κλπ) του Δήμου, για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος
που εγκυμονεί για τη δημόσια υγεία και να συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία των
Υπηρεσιών του Δήμου προς όφελος των πολιτών του.
και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν για το κατεπείγον της συνεδρίασης .
Τα μέλη της Ο.Ε. αποφάσισαν ΟΜΟΦΩΝΑ ότι η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα για
τους παραπάνω λόγους που ανέφερε η πρόεδρος και ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση για
το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, προς αποφυγή ζημίας των συμφερόντων του
Δήμου Παρανεστίου και την εύρυθμη λειτουργία του.
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ΘΕΜΑ: «Έγκριση του πρακτικού 1 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του

Διαγωνισμού του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού
σύμφωνα με την 468/01-02-2017
πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης, για την ανάδειξη προμηθευτή/ών της προμήθειας με
τίτλο:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017» και την 10/2016
Διακήρυξη του Δ.Παρανεστίου.»

Η πρόεδρος εισηγούμενη το 1ο τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης και αφού έθεσε
υπόψη της Ο.Ε. το αριθ. 1 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ για το έτος 2017 είπε τα εξής:
Σύμφωνα με την αριθ. 86/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν
οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του Δημόσιου Ανοικτού
Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης,
ελαιολιπαντικών), εκδόθηκε δε από την

βενζίνης αμόλυβδης,

Δήμαρχο η αριθ. 10/2016 διακήρυξη του

διαγωνισμού η οποία δημοσιεύτηκε σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες και μία
εβδομαδιαία, σε δύο οικονομικές εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας, στο ΦΕΚ, στην ιστοσελίδα
του Δήμου Παρανεστίου, αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στο
www.promitheus.gov.gr (ΕΣΗΔΗΣ).
Με την αριθμ. 12/2017 απόφαση μας εγκρίναμε

το υπ’ αριθ. 1/13-1-2017 Πρακτικό της

Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού του Ηλεκτρονικού Ανοιχτού
Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων της ανωτέρω προμήθειας, κατά
το οποίο κηρύχθηκε ως ΑΓΟΝΟΣ ο Διαγωνισμός, για την προμήθεια των κάτωθι
Ομάδων:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ

ΠΟΣΟ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (€)
24% (€)
1%

Δήμος Παρανεστίου,
Νομικό Πρόσωπο «Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Προσχολικής
Αγωγής & Παιδείας» Δήμου
Παρανεστίου,
Ομάδα 1

Πετρέλαιο Θέρμανσης
CPV 09135100-5

Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Παρανεστίου,

69.258,06

692,59

15.045,22

150,46

Σχολική Επιτροπή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Παρανεστίου
Δήμος Παρανεστίου,
Ομάδα 2 Βενζίνη Αμόλυβδη CPV
09132100-4
Νομικό Πρόσωπο «Κοινωνικής
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Αλληλεγγύης, Προσχολικής
Αγωγής & Παιδείας» Δήμου
Παρανεστίου
Καύσιμο
Ομάδα 3 πετρελαιοκινητήρα ντίζελ
CPV 09134100-8

Δήμος Παρανεστίου

Συσσωματώματα ξύλου
Σχολική Επιτροπή
Ομάδα 4 πέλλετ
CPV Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
09111400-4
Δήμου Παρανεστίου

και παραπέμψαμε

62.096,77

620,97

4.850,00

48,50

στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει τον τρόπο ανάδειξης

αναδόχου της ανωτέρω προμήθειας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ. 6/2017 έγκρινε ομόφωνα τον τρόπο διενέργειας της
«Προμήθειας Καυσίμων και Ελαιολιπαντικών για το έτος 2017, του Δήμου Παρανεστίου
με την Διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,
σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. 10/2016 Διακήρυξης που εγκρίθηκαν με την
αριθ. 86/2016 απόφαση της ΟΕ για τις παραπάνω ομάδες.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη της Ο.Ε. το από 1/20-2-2017 πρακτικό της Επιτροπής
Διενέργειας

και

Αξιολόγησης

του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού

σύμφωνα με

την 468/01-02-2017 πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης, για την ανάδειξη
προμηθευτή/ών

της

προμήθειας

με

τίτλο:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΚΑΙ

ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017» και την 10/2016 Διακήρυξη του Δ.Παρανεστίου
και το οποίο έχει ως εξής :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι
«της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού
για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΤΟ ΕΤΟΣ 2017» για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του Νομικού Προσώπου Δήμου
Παρανεστίου.

Την Πέμπτη 17-02-2017 και ώρα 10:00 πμ οι παρακάτω υπογεγραμμένοι:
α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ

1

Ευστράτιος Ζαχαρόπουλος (τακτ),

υπάλληλος του Δήμου, ως Πρόεδρος,

2

Πρωιμάκη Σπυριδούλα (τακτ),

υπάλληλος του Δήμου, ως µέλος

3

Χρήστος Χασάπης (τακτ),

υπάλληλος του Δήμου, ως µέλος,

που αποτελούν την Επιτροπή διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της
προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017» για τις
ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Σχολικής
Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του Νομικού Προσώπου Δήμου Παρανεστίου. που
συγκροτήθηκε µε την αρ. 220/2016 απόφαση του ΔΣ του Δήμου, συνήλθαν σε συνεδρίαση στο Δημαρχείο
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του Παρανεστίου, προκειμένου να προβούν στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων
δικαιολογητικών συμμετοχής και των υποφακέλων τεχνικής προσφοράς, οι οποίες υποβλήθηκαν
ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την 468/01-02-2017 πρόσκληση για συμμετοχή στη
διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης, για την
ανάδειξη προμηθευτή/ών της προμήθειας με τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017» και την 10/2016 Διακήρυξη του Δ.Παρανεστίου.

Η επιτροπή, κατέγραψε τους προσφέροντες από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και συνέταξε τον
παρακάτω πίνακα:

α/α

1.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Ημ/νία & ώρα
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Υποβολής
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ
προσφοράς
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΔΗΜΟΥ
12/02/2017
724/15-02-2017
ΤΖΕΦΕΡΗ,,ΕΥΜΟΡΦΙΑ,
21:21:40
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

Η επιτροπή μετά την αποσφράγιση στις 10:00 πμ, κατέγραψε τον προσφέροντα ανά ομάδα, της παραπάνω
πράξης και συνέταξε τον παρακάτω πίνακα:

α/α

1.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Ημ/νία & ώρα
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Ομάδα Προσφέροντα
Υποβολής
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ
προσφοράς
ΤΖΕΦΕΡΗ,,ΕΥΜΟΡΦΙΑ,
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

Ομάδα 1- Πετρέλαιο
Θέρμανσης

12/02/2017
21:21:40

Α/Α
ΣΥΣΤΗΜ ΠΡΩΤΟΚΟΛ
ΑΤΟΣ
ΛΟ ΔΗΜΟΥ

57742

724/15-022017

Για τις παρακάτω ομάδες : Ομάδα 2- Βενζίνη Αμόλυβδη, Ομάδα 3- Καύσιμο
πετρελαιοκινητήρα ντίζελ και Ομάδα 4-Συσσωματώματα ξύλου πέλλετ, δεν μας υποβλήθηκε
καμία προσφορά.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στην υπ’ αριθµ 10/2016 διακήρυξη, αφού
αποσφράγισε ηλεκτρονικά τους υποφακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής και τους
υποφακέλους των τεχνικών προσφορών, προέβη στην καταγραφή των ηλεκτρονικών υποβληθέντων
δικαιολογητικών και συνέταξε τους παρακάτω πίνακες :
α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ

(υπο)φάκελοι δικαιολογητικών συμμετοχής –
τεχνικής προσφοράς

ΤΖΕΦΕΡΗ,,ΕΥΜΟΡΦΙΑ,ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
1

Δ_1_ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Νο 55003

2

Δ_2_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_1

3

Δ_3_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_2

4

Δ_4_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_3

5

Δ_5_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_4

6

Δ_6_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_5
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7

Δ_7_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_6

8
9

Δ_8_ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ

10

Δ_9_ΑΔΕΙΑ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

11

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Supplier_Quote_120217.pdf

Δ_9_ΑΔΕΙΑ_ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Στη συνέχεια, η Επιτροπή, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στην υπ’ αριθµ 10/2016 διακήρυξη, αφού
αποσφράγισε ηλεκτρονικά τον υποφάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής και τον υποφάκελο των
τεχνικών προσφορών, προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων, των εντύπων προσφορών και
συγκεκριμένα τους φακέλους και τους υποφακέλους με την ένδειξη «Επιμέρους έντυπα δικαιολογητικά
συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς» και προέβη στην καταγραφή των εντύπων υποβληθέντων
δικαιολογητικών και συνέταξε τον παρακάτω πίνακα :

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ

(υπο)φάκελοι δικαιολογητικών συμμετοχής –
τεχνικής προσφοράς

ΤΖΕΦΕΡΗ,,ΕΥΜΟΡΦΙΑ,ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

2

Άδεια λειτουργίας πρατηρίου αρ. πρωτ:13319/21-72015
ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ

3

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Νο 55003

1

Στη συνέχεια, η Επιτροπή, έλεγξε, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στην υπ’ αριθµ 10/2016 διακήρυξη
άρθρο 10 τα δικαιολογητικά συμμετοχής των διαγωνιζομένων έντυπα και ηλεκτρονικά.
Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε σε κλειστές συνεδριάσεις, στον έλεγχο της
πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής .
Μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας, η Επιτροπή διαπίστωσε και σημείωσε τα εξής:
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής της επιχείρησης: «ΤΖΕΦΕΡΗ,,ΕΥΜΟΡΦΙΑ,ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ»
είναι ελλιπή σύμφωνα µε την υπ’ αριθµ. 10/2016 Διακήρυξη.
Αναλυτικότερα :
1) Στην υπ’ αριθµ. 10/2016 Διακήρυξη στο άρθρο 5ο
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ) ΦΑΚΕΛΟΥ «
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
Παράγραφος 5.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής,
Υποπαράγραφος 1. Η εγγυητική συμμετοχής στον διαγωνισμό,
αναγράφει ότι : Τα απαιτούμενα στοιχεία της εγγυητικής συμμετοχής αναφέρονται στο Άρθρο 7 της παρούσης.
Στο άρθρο 7 μεταξύ των άλλων αναφέρεται:
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Στην παρούσα προμήθεια ο χρόνος
ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε 90 ημέρες οπότε ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται
σε 120 ημέρες .
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού.

ΑΔΑ: ΩΝΨΣΩΞΗ-Ξ5Δ
Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη
λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον
κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις Δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό
που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ
του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ)
ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της
εγγύησης,
(120 ημέρες ) ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον
οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική Γλώσσα θα πρέπει να
συνοδεύονται από επίσης μετάφραση.
Η εγγυητική συμμετοχής της επιχείρησης «ΤΖΕΦΕΡΗ, ,ΕΥΜΟΡΦΙΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ» δεν
αναγράφει όπως όφειλε τους παραπάνω όρους του εδαφίου ζ΄ της διακήρυξης.
2) Στην υπ’ αριθµ. 10/2016 Διακήρυξη στο άρθρο 5ο
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ) ΦΑΚΕΛΟΥ
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
Παράγραφος 5.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής,
Υποπαράγραφος 2. Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/1986 όπως αναλυτικά περιγράφονται
παρακάτω:
Μεταξύ των δικαιολογητικών είναι και η:
Γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει
ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση.
Η επιχείρηση «ΤΖΕΦΕΡΗ,, ΕΥΜΟΡΦΙΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ» δεν προσκόμισε ηλεκτρονικά στην
προσφορά της όπως όφειλε την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση.
Κατόπιν η Επιτροπή δεν προχώρησε στον έλεγχο της πληρότητας του φακέλου Τεχνικής Προσφοράς της εν
λόγω επιχείρησης.
Με βάση τα ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού, εισηγείται οµόφωνα :
1. Να αποκλειστεί η επιχείρηση «ΤΖΕΦΕΡΗ,,ΕΥΜΟΡΦΙΑ,ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ» από τον
διαγωνισμό για τους λόγους που αναφέρθηκαν αναλυτικά ανωτέρω.
2. Να κηρυχτεί ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός ως ΑΓΟΝΟΣ για τις ομάδες:
Ομάδα 1- Πετρέλαιο Θέρμανσης,
Ομάδα 2- Βενζίνη Αμόλυβδη,
Ομάδα 3-Καύσιμο πετρελαιοκινητήρα ντίζελ,
Ομάδα 4-Συσσωματώματα ξύλου πέλλετ και
3. Να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο τον τρόπο ανάδειξης Αναδόχου της προμήθειας των

ομάδων: Ομάδα 1- Πετρέλαιο Θέρμανσης , Ομάδα 2- Βενζίνη Αμόλυβδη, Ομάδα 3- Καύσιμο
πετρελαιοκινητήρα ντίζελ και Ομάδα 4-Συσσωματώματα ξύλου πέλλετ.
Το παρόν Πρακτικό υπογράφθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού σε 5 αντίτυπα.
Παρανέστι 20/02/2017

ΑΔΑ: ΩΝΨΣΩΞΗ-Ξ5Δ
Ύστερα από τα ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ.4 του Ν.4412/2016, η
Οικονομική επιτροπή πρέπει να αποφασίσει για την έγκριση των πρακτικών

του

διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη όλα τα ανωτέρω :
1) τις διατάξεις του Ν. 2286/95, του Ν. 363/2006 & Ν. 3852/2010.
2) τις διατάξεις του Ν.4412/2016
3) το υπ’ αριθμόν 1/13-1-2017 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης
4) τις προσφορές των προμηθευτών και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου
5)Το γεγονός ότι, για τις ομάδες 2, 3 & 4 (Ομάδα 2- Βενζίνη Αμόλυβδη, Ομάδα 3Καύσιμο πετρελαιοκινητήρα ντίζελ Ομάδα 4-Συσσωματώματα ξύλου πέλλετ ) δεν κατέθεσε
τελικά προσφορά κανένας, γεγονός που προφανώς οφείλεται, αφενός στο γεγονός ότι η
οικονομική δραστηριότητα που αναπτύσσεται στο Δήμο είναι μικρού μεγέθους και ως εκ
τούτου δεν δίνει την δυνατότητα βιώσιμης ύπαρξης επιχειρήσεων στον κλάδο που αφορά
ο διαγωνισμός με αποτέλεσμα ο ανταγωνισμός να είναι ανύπαρκτος εκ των πραγμάτων
και αφετέρου ίσως στο γεγονός ότι με τις τρέχουσες δυσχερείς οικονομικές συνθήκες, δεν
υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες, απαραίτητη
προϋπόθεση για την συμμετοχή τους σε διαγωνισμό δημοσίου, αλλά και στη συνέχεια για
την εκταμίευση της αμοιβής τους.
6)Την αριθ. 12/2017 απόφαση της Ο.Ε.
7)την Αριθ. 6/2017 απόφαση του Δ,Σ. και μετά από διαλογική συζήτηση.

Αποφασίζει
την

Α)Αποκλείει

Ομόφωνα

εταιρεία «ΤΖΕΦΕΡΗ,,ΕΥΜΟΡΦΙΑ,ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ»

για τους λόγους που αναφέρθηκαν αναλυτικά στο πρακτικό της Επιτροπής.

Β)Εγκρίνει το ΑΓΟΝΟ αποτέλεσμα του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού
σύμφωνα με την 468/01-02-2017 πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της
ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης,
για την ανάδειξη προμηθευτή/ών της προμήθειας με τίτλο:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017» και την 10/2016
Διακήρυξη του Δ.Παρανεστίου για την
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
Θέρμανσης

,

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

Ομάδα

2-

Βενζίνη

ΥΓΡΩΝ

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ

για τις ομάδες (Ομάδα 1-Πετρέλαιο
Αμόλυβδη,

Ομάδα

πετρελαιοκινητήρα ντίζελ Ομάδα 4-Συσσωματώματα ξύλου πέλλετ ,) .

3-

Καύσιμο

ΑΔΑ: ΩΝΨΣΩΞΗ-Ξ5Δ
Γ)Την παραπομπή της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο
λόγω αρμοδιότητάς του (άρθρο 26 παρ.6 και άρθρο 32 παρ. 1 του Ν.4412/2016) θα
πρέπει να αποφασίσει για την ανάθεση της προμήθειας, για τις κάτωθι ομάδες:
Ομάδα 1-Πετρέλαιο Θέρμανσης, Ομάδα 2- Βενζίνη Αμόλυβδη, Ομάδα 3Καύσιμο πετρελαιοκινητήρα ντίζελ Ομάδα 4-Συσσωματώματα ξύλου πέλλετ , σε
προμηθευτή/ές.
Δ) Την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στην παραπάνω επιχείρηση της
ομάδας (Ομάδα 1-Πετρέλαιο Θέρμανσης) μέσω του συστήματος, ώστε να
προχωρήσει το στάδιο των πιθανόν ενστάσεων και προσφυγών (άρθ. 13 της
διακήρυξης).
Εξουσιοδοτεί την Δήμαρχο για τις παραπέρα ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 17/2017
Αφού εξαντλήθηκα όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση .
Στη συνέχεια υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως εξής:
Η Πρόεδρος
Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

Ο Ειδικός Γραμματέας

Τα Μέλη

Καλαϊτζόγλου Εμμανουήλ 1.- Ελευθεριάδης Χρήστος
2.- Γιανταμίδης Ιορδάνης
3.- Ματζαρίδης Νικόλαος
4.-Κουκαριώτης Παναγιώτης

