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ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ:«Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού διεθνούς δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού
για την προµήθεια καυσίµων κίνησης– θέρµανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου
∆ιονύσου και των νοµικών προσώπων αυτού για το έτος 2014-2015 και λήψη σχετικής
απόφασης».

Με την υπ’ αριθ. 196/29.10.2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια
της προµήθειας καυσίµων κίνησης – θέρµανσης και λιπαντικών µε την διαδικασία του διεθνούς
ανοικτού διαγωνισµού και µε τις υπ’ αριθ. 371/2014 & 397 /2014 αποφάσεις της Οικονοµικής
Επιτροπής εγκρίθηκαν : α)η υπ’ αριθ. 25/2014 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος β) οι όροι
διακήρυξης και γ) η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης της εν θέµατι προµήθειας .
Έτσι σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 40288/2989/22.12.2014 διακήρυξη, ο διαγωνισµός ορίσθηκε
ότι θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων Συµβάσεων µε
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών 03.02.2015 και ώρα 15.00µ.µ. και ηλεκτρονική
αποσφράγιση των προσφορών 09.02.2014 και ώρα 10.30π.µ.
Στις 09.02.2015 και ώρα 10.30πµ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα συνήλθε η Επιτροπή ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την προµήθεια « Καυσίµων κίνησης –θέρµανσης και λιπαντικών για τις
ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και των νοµικών προσώπων αυτού για το έτος 2014-2015» , που
συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ .28/11.03.2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής , προκειµένου να
διενεργήσει την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών .
Η επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού διαπίστωσε ότι εµπρόθεσµά είχαν υποβληθεί
προσφορές από τους κάτωθι προµηθευτές : α) ∆ιονυσόπουλο Κωνσταντίνο, Αναστάσιο
«Οικοθέρµανση Ε.Π.Ε.» β) Αθηνά ∆ιον. Παπαγεωργίου και ΣΙΑ Ε.Ε. και γ) Μουστάκας Λ. ∆ηµ. &
Μουστάκας Λ. ΕΛ. Ο.Ε. Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των
δικαιολογητικών συµµετοχής και συνέταξε το πρακτικό Νο1 που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της
παρούσας, σύµφωνα µε το οποίο δεν κάνει δεκτές τις υποβληθείσες προσφορές , δεν προχωρά στην
αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών και κηρύσσει το διαγωνισµό ως αποτυχών .
Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου
72 του Ν.3852/2010, προτείνεται :
Ι.-Η έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού και

ΙΙ.- και λήψη σχετικής απόφασης για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας µε τους ίδιους
συµµετέχοντες αφού όµως αυτοί υποβάλλουν τα δικαιολογητικά όπως αυτά ζητούνται, δεδοµένου ότι
η ανάδειξη αναδόχου προµηθευτή καυσίµων και λιπαντικών κρίνεται ως επείγουσα για την εύρυθµη
λειτουργία του ∆ήµου αφού ο ∆ήµος αναγκάζεται, ελλείψει προµηθευτή, να προβαίνει σε επείγουσες
απευθείας αναθέσεις προµήθειας καυσίµων και λιπαντικών. {Σύµφωνα µε το άρθρο 21 ΕΚΠΟΤΑ, «1.
Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο, µε γνωµοδότησή του
προς τη δηµαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συµβούλιο ή, για τις περιπτώσεις του τελευταίου εδαφίου
της παραγράφου 2 και της παραγράφου 6 του άρθρου 23 του παρόντος κανονισµού, το δήµαρχο ή
τον πρόεδρο της κοινότητας, που αποφασίζουν σχετικά, µπορεί να προτείνει, σύµφωνα µε τις διατάξεις
των Ν. 1797/88, 2000/91 και του παρόντος κανονισµού: ……………..β. Ματαίωση των
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των όρων και των
τεχνικών προδιαγραφών. 2. Στην περίπτωση που το αυτό, όπως στην παραπάνω παράγραφο,
γνωµοδοτικό όργανο γνωµοδοτεί για: ………………. β. συνέχιση του διαγωνισµού µε την υποβολή
νέων εγγράφων προσφορών, χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της
διακήρυξης ή της πρόσκλησης.»

Η Αντιδήµαρχος

Στέλλα-Σοφία Μαγγίνα

Συνηµµένα: Το πρακτικό του εν λόγω διαγωνισµού.

Κοινοποίηση:
1)Γραφείο Προµηθειών
2)∆/νση Περιβάλλοντος

