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Απόσπασμα από το πρακτικό της 21ης /2014 Τακτικής συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη, σήμερα την 12η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, Παρασκευή και ώρα 18.00
μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ (21η) ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.
21846/08.12.2014 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κυρίου Ντεμίρη Αθανάσιου ,
η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, στον κ. Δήμαρχο, στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων και στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και των άρθρων 95, 96 & 97 του Δημοτικού & Κοινοτικού
Κώδικα (Ν.3463/2006).
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Άγγελου Λύσσελη, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Συνεδρίασης πως υπήρχε
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα 24
μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ/ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΝΤΕΜΙΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1.
ΚΥΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
1.
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΜΑΡΤΖΙΟΣ
ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ
ΗΛΙΑΔΗΣ
ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ
ΒΟΣΚΟΥ - ΒΛΑΧΟΥ
ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
10. ΠΑΥΛΙΔΗΣ
11. ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ
12. ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ
9.

13.

ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ

ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ
15. ΤΣΑΟΥΣΗ
16. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
14.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
18. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
19. ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ
17.

Πρόεδρος ΔΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

2.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ
ΜΠΟΥΤΙΟΣ
ΤΑΣΚΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΕΝΗ
ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ
ΚΑΛΗ ΒΡΥΣΗ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΙΟΡΔΑΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΚΩΝΣΝΤΑΝΤΙΝΟΣ

6.

ΤΣΑΝΝΗΣ
ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ

ΠΥΡΓΟΙ
ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ
ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντιδήμαρχος)
ΠΕΤΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΣΜΑΣ

9.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΘΟΧΩΡΙ

12.

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΣΑΝΙΔΗΣ
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

13.

ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΣΙΤΑΓΡΟΙ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

14.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΟΥΛΤΑΝΑ

ΜΙΚΡΟΠΟΛΗ

(Αντιδήμαρχος)

10.
11.

ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ
ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Αντιπρόεδρος ΔΣ

ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Γραμματέας

ελάσσονος Μειοψηφίας)

ΔΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
2. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ
3. ΔΙΚΤΑΠΑΝΙΔΟΥ

8.

(Επικεφαλής μείζονος Μειοψηφίας)

23.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

7.

ΗΛΙΑΣ
ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

22.

24.

5.

(Αντιδήμαρχος)

ΑΛΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Επικεφαλής

21.

4.

(Αντιδήμαρχος)

ΣΑΡΙΔΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
ΦΑΤΡΑΛΗΣ

20.

3.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΣΥΜΕΛΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ-ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1. ΣΤΑΠΑΣΙΔΗΣ
2. ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
3. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ
4.

ΜΑΤΤΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΣΗΜΕΝΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ειδικός Γραμματέας: Σαραφίδης Θεοφύλακτος

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΠΕΡΙΧΩΡΑ
ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ
ΠΕΤΡΟΥΣΑ
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ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 248/2014
Θέμα: «Απ’ ευθείας ανάθεση, λόγω άγονου αποτελέσματος διαγωνισμού, της προμήθειας υγρών
καυσίμων των παρακάτω ομάδων, χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων του αρχικού διαγωνισμού
όπως αυτοί είχαν καθοριστεί στην υπ΄αριθμ. 48/2014 Μελέτη»
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΦΟΡΕΑΣ

ΟΜΑΔΑ 1
ΟΜΑΔΑ 2

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ

ΟΜΑΔΑ 4

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΚΑΥΣΙΜΑ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΚΙΝΗΣΗΣ-ΒΕΝΖΙΝΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ)
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ 5

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ 6

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ν.Π. ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΒΕΝΖΙΝΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΚΙΝΗΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ 7 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
Δ.Η.Κ.Ε.Π.
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΚΙΝΗΣΗΣΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ
25.000,00€
127.000,00€

55.350,00€

72.570,00€

58.000,00€

5.000,00€

342.920,00€

Ο κ Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 9ο θέμα επί της ημερήσιας
διάταξης , ανέφερε τα εξής:
Στο άρθρο 23 παρ 2 του ΕΚΠΟΤΑ ορίζονται τα εξής:
«2.Προκειμένου να διενεργηθεί η προμήθεια με διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης ή με απευθείας ανάθεση
απαιτείται απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου το οποίο επιλέγει και τον προμηθευτή, αφού
προηγηθεί γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση οργάνου,»

Επίσης στο άρθρο 21 του ΕΚΠΟΤΑ ορίζονται τα εξής:
«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:
α)Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής που προφέρει ο προμηθευτής.
β)Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των
τεχνικών προδιαγραφών.
γ)Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη υπηρεσία για να προβεί στην πραγματοποίηση της
προμήθειας, όταν έχει γίνει κατακύρωση της προμήθειας, σύμφωνα με την περίπτωση α της παραγράφου αυτής.
δ)Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ περισσοτέρων
μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών, για την επιλογή του
προμηθευτή. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό ο προμηθευτής επιλέγεται με κλήρωση.
2.Στην περίπτωση που το αυτό, όπως στην παραπάνω παράγραφο, γνωμοδοτικό όργανο γνωμοδοτεί για:
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α)ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση προμήθειας του υλικού, για
ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής.
β)συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών, χωρίς τροποποίηση των όρων και των
τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης ή της πρόσκλησης.
γ)Τελική ματαίωση της προμήθειας,
τότε, τη σχετική απόφαση λαμβάνουν οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αρχές, κατά
περίπτωση».
Επίσης στο άρθρο 25 του Π.Δ. 60/2007 αναφέρονται τα εξής:
«Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν τις δημόσιες συμβάσεις τους προσφεύγοντας σε διαδικασία με
διαπραγμάτευση, χωρίς να προηγείται δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1) Προκειμένου για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών:
α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή καμία από τις
υποβληθείσες προσφορές δεν κρίνεται κατάλληλη, ή εάν δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος, εφόσον δεν έχουν
τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης και με την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύστερα από αίτημά της,
β) εάν, για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχετικούς με την προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, η
σύμβαση μπορεί να ανατεθεί μόνο σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα,
γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, οφειλόμενης σε γεγονότα
απρόβλεπτα για τις ενδιαφερόμενες αναθέτουσες αρχές, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που
προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης
διαγωνισμού που αναφέρονται στο άρθρο 24. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την
αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.(Η
παρ.1 κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 125 του Ν.3669/08 (ΦΕΚ 116/18.06.2008 τεύχος Α')»
Αναλυτικότερα όσο αφορά τον διαγωνισμό του Δήμου για την Προμήθεια υγρών καυσίμων –
ελαιολιπαντικών έτους 2015 συνολικού προϋπολογισμού 357.920,00€ τίθονται υπόψιν των μελών του
δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
 Με την 129/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια προμήθειας «Υγρών
καυσίμων –Ελαιολιπαντικών» έτους 2015 για το Δήμο Προσοτσάνης και τα Ν.Π. του , ενδεικτικού
προϋπολογισμού 357.920,00€ με τ ο ΦΠΑ .
 Με την υπ΄αριθμ. 98/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι δημοπράτησης
και ορίστηκε ως τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας ο διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες
προσφορές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 Στην συνέχεια η Οικονομική υπηρεσία του Δήμου συνέταξε την υπ΄αριθμ. 48/2014 Μελέτη για την
αναφερόμενη προμήθεια.
 Η υπ΄αριθμ. 14447/31.07.2014 Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύθηκε στις προβλεπόμενες από την
νομοθεσία εφημερίδες, στο ΦΕΚ, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Επιμελητήριο
Δράμας, στα εξώθυρα του Δημοτικού Καταστήματος, καθώς και στο site του Δήμου. Οι έξι (6)
κατατιθέμενες προσφορές για συμμετοχή στην διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια ειδών της
ομάδας 3 ελαιολιπαντικά αποδεικνύει ότι ο διαγωνισμός έγινε ευρεία γνωστός .
 Στις 30-09-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. διενεργήθηκε ο διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός με
σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια των επτά (7) ομάδων καυσίμων. Στον διαγωνισμό όπως
προαναφέρθηκε κατατέθηκαν έξι (6) προσφορές μόνο για τα ελαιολιπαντικά (ΟΜΑΔΑ 3) και η αρμόδια
επιτροπή συνέταξε το Πρακτικό Αξιολόγησης των δικαιολογητικών.
 Όσο αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου και των Ν.Π. του, των υπολοίπων ομάδων όπως
παρουσιάζεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα :
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Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΦΟΡΕΑΣ

ΟΜΑΔΑ 1
ΟΜΑΔΑ 2

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ

ΟΜΑΔΑ 4

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΚΑΥΣΙΜΑ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ)
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ 5

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ 6

ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ν.Π. ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣΒΕΝΖΙΝΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ 7
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ- Δ.Η.Κ.Ε.Π.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΒΕΝΖΙΝΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ
ΦΠΑ
25.000,00€
127.000,00€
55.350,00€
72.570,00€
58.000,00€

5.000,00€

342.920,00€

δεν κατατέθηκε καμία προσφορά, κατά την ημέρα του διαγωνισμού, οπότε η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης
πρότεινε τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του εν λόγω διαγωνισμού διότι προέβη άγονος(δεν κατατέθηκε
καμία προσφορά).


Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με την υπ΄αριθμ. 129/2014 απόφαση της ενέκρινε το άγονο
αποτέλεσμα του διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού των ομάδων 1,2,4,5,6,7,(πετρελαίου θέρμανσης,
πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης) διότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά για τις ομάδες αυτές.
 Στην συνέχεια κατόπιν σχετικού αιτήματος του Δήμου προς την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και σχετικού ελέγχου από
την αναφερόμενη Αρχή της διαδικασίας της δημοπρασίας εκδόθηκε η αριθμ. 341/20144 απόφαση της
Αρχής η οποία κοινοποιήθηκε στον Δήμο με το αριθμ. 4671/07-11-2014 έγγραφο τους. Σύμφωνα με το
σκεπτικό της απόφασης παρέχεται σύμφωνη γνώμη επί του αιτήματος του Δήμου σύμφωνα με το
άρθρο 2 παρ.2 περ.γ. του Ν. 4013/2011 για τη διενέργεια διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς
δημοσίευση προκήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για το έτος 2015
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους 278.796,75€ χωρίς το ΦΠΑ.
 Η υπ΄αριθμ. 20328/10-11-2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση
προμήθειας υγρών καυσίμων κοινοποιήθηκε στον Πρόεδρο του Συλλόγου Βενζινοπωλών Δράμας και
αναρτήθηκε στη Διαύγεια.
 Κατατέθηκαν η υπ΄αριθμ. 21005/21.11.2014 προσφορά του κ. Μελενεκλή Γεωργίου και η Υπ΄αριθμ.
21021/21.11.2014 προσφορά του κ. Κεσκίνογλου Ιωάννη.
 Η επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού με βάση τις προσφορές συνέταξε την από 21-11-2014
γνωμοδότηση για την απευθείας ανάθεση των καυσίμων στους δυο συμμετέχοντες με βάση τα ποσοστά
έκπτωσης που προσέφεραν.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον κύριο Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του
 Το άρθρο 3 παρ 3, το άρθρο 23 παρ 2, το άρθρο 21 του ΕΚΠΟΤΑ.
 την υπ΄αριθμ. 129/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με την οποία ενέκρινε
το άγονο αποτέλεσμα
του διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού των ομάδων
1,2,4,5,6,7,(πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης) διότι δεν
υποβλήθηκε καμία προσφορά για τις ομάδες αυτές.
 την αριθμ. 341/20144 απόφαση της Αρχής Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. η οποία κοινοποιήθηκε στον Δήμο με το
αριθμ. 4671/07-11-2014 έγγραφο τους.
 Την υπ΄αριθμ. 20328/10-11-2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας
ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων κοινοποιήθηκε στον Πρόεδρο του Συλλόγου
Βενζινοπωλών Δράμας και αναρτήθηκε στη Διαύγεια.
 Την υπ΄αριθμ. 21005/21.11.2014 προσφορά του κ. Μελενεκλή Γεωργίου και η Υπ΄αριθμ.
21021/21.11.2014 προσφορά του κ. Κεσκίνογλου Ιωάννη.
 την από 21-11-2014 γνωμοδότηση για την απευθείας ανάθεση των καυσίμων στους δυο
συμμετέχοντες με βάση τα ποσοστά έκπτωσης που προσέφεραν.
Και έπειτα από διαλογική συζήτηση.

ΑΔΑ: Ω0ΟΔΩΞΖ-00Γ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
Την απευθείας ανάθεση στους παρακάτω προμηθευτές, λόγω άγονου αποτελέσματος του
διαγωνισμού, της προμήθειας των παρακάτω ομάδων υγρών καυσίμων για το έτος 2015, προϋπολογισμού
342.920,00€, χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων του αρχικού διαγωνισμού όπως αυτοί είχαν καθοριστεί
στην υπ΄αριθμ. 48/2014 Μελέτη :
Αναλυτικότερα η απευθείας ανάθεση καυσίμων των παρακάτω ομάδων για το έτος 2015 έχει ως εξής:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΦΟΡΕΑΣ

ΟΜΑΔΑ 1

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

25.000,00€

ΟΜΑΔΑ 2

ΚΑΥΣΙΜΑ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΚΙΝΗΣΗΣ-ΒΕΝΖΙΝΗ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ)
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ

127.000,00€

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ν.Π. ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Δ.Η.Κ.Ε.Π.

ΟΜΑΔΑ 4

ΟΜΑΔΑ 5

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ 6

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ

ΟΜΑΔΑ 7

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΛΕΝΕΚΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

0,10%

55.350,00€

ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ

0,10%

72.570,00€

ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ

0,10%

58.000,00€

ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ

0,10%

5.000,00€

ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ

0,10%

0,10%

Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν στην συνέχεια
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 248/2014
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Άγγελος Λύσσελης

Ο Ειδικός γραμματέας

Τα Μέλη :

