
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ                                        Ζαγορά  28-09-2015 
                                                                                   

                                                Αριθ.Αποφ.  108/2015 

Αριθ. πρωτ.  9184 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 10
ης

 /2015  συνεδρίασης της Οικονοµικής 

Επιτροπής του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου 

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης πρακτικών ολοκλήρωσης 2ου σταδίου (Οικονοµικές 

Προσφορές) ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων 

κίνησης, θέρµανσης και λιπαντικών, για την κάλυψη των αναγκών  του ∆ήµου 

Ζαγοράς Μουρεσίου και των Νοµικών Προσώπων».  

 

Στη Ζαγορά, σήµερα, 28η  Σεπτεµβρίου 2015 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 09:00 

π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου  Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Ζαγοράς - Μουρεσίου,  ύστερα από την 

9082/24-09-2015  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  τέσσερα (4)  µέλη: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.    ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                1.  ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

2.    ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                    2.  ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ                           

3.   ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                                      3.  ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                                                                      

4.   ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

  

                                                                                                                       

        Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεώργιο, ∆ηµοτικό Υπάλληλο. 

Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής και ∆ήµαρχος Ζαγοράς-Μουρεσίου, 

εισηγούµενος το 9ο  Θέµα της ηµερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι . 

Με την υπ’ αριθ.  90/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, αποφασίσθηκε το 

άνοιγµα των προσφορών όπως προβλέπει τα ο2ο στάδιο ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων κίνησης, θέρµανσης και λιπαντικών, για 

την κάλυψη των αναγκών  του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου και των Νοµικών 

Προσώπων.  
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Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµών και αξιολόγησης αποτελείται από τους:  

1. Γιοβάνη Αικατερίνη κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού 

2. Καραγιάννη Ιωάννα κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού 

3. Μούτος Κων/νος ∆Ε ∆ιοικητικού  

 

Η παραπάνω επιτροπή υπέβαλε την κάτωθι εισήγηση σχετικά µε το αποτέλεσµα του 

ανοιχτού διαγωνισµού: 

 

«Υποβάλλουµε στην συνεδρίαση της Ο.Ε. ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου, το υπ’ 

αρίθµ. 7959/25.08.2015 πρακτικό διενέργειας ανοιχτού διαγωνισµού για την 

προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών και συγκεκριµένα του 2ου Σταδίου (Έλεγχος 

Oικονοµικών Προσφορών), για την Οµάδα Ι (Καύσιµα κίνησης –θέρµανσης) και 

για την Οµάδα ΙΙ (Λιπαντικά). 

 

Ο διαγωνισµός υπ’ αρίθµ. 3097/22.07.2015 πραγµατοποιήθηκε µε χρήση της 

πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος. 

Ο Κωδικός του ∆ιαγωνισµού στο σύστηµα είναι 11209,1 και κατατέθηκαν οι 

προσφορές: 11712, 12720, 11407 των: «ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΙΟΥ Ο.Ε.», 

«ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ», «ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ HELLAS Ε.Π.Ε.» αντίστοιχα, 

που αφορούν την οµάδα ΙΙ (Λιπαντικά). 

Ως προς την Οµάδα Ι των υγρών καυσίµων δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά 

και αυτό το κοµµάτι του διαγωνισµού απέβη άγονο.  

Σύµφωνα µε τον συνηµµένο Πίνακα του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), το οποίο αποτελεί ένα ολοκληρωµένο 

πληροφοριακό σύστηµα που αναπτύσσεται στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου (Γ.Γ.Ε.) 

του Υπουργείου Οικονοµίας Υποδοµών, Ναυτιλίας & Τουρισµού και µέσω αυτού 

πραγµατοποιήθηκε ηλεκτρονικά όλη η διαγωνιστική διαδικασία και η παρακολούθηση 

της συγκεκριµένης δηµόσιας σύµβασης.  

Στην παρούσα συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής υποβάλλονται: 

1ον/ Το υπ’ αρίθµ. 7959/25.08.2015 πρακτικό της αρµόδιας επιτροπής διαγωνισµού 

που αφορά το 2ο Στάδιο (Οικονοµικές Προσφορές), στο οποίο προτείνετε: 

α. Η µη αποδοχής της µοναδικής προσφοράς της επιχείρησης «Γιαννακοπούλου 

Παναγιώτα» µε αρ. πρωτ. προσφοράς 5657/23.06.2015, για τους λόγους που 

αναφέρονται στο ανωτέρω πρακτικό που συνηµµένα υποβάλλετε κ προτείνετε ο 

διαγωνισµός ως προς το κοµµάτι των λιπαντικών, να παραπεµφθεί στο ∆ηµοτικό 
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Συµβούλιο προκειµένου να αποφασίσει για την προσφυγή στην διαδικασία της 

διαπραγµάτευσης. 

β. Ως προς το κοµµάτι των υγρών καυσίµων εφόσον ο διαγωνισµός απέβη άγονος, 

προτείνετε να παραπεµφθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προκειµένου να αποφασίσει για 

την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγµάτευσης. 

2ον/  Η υπ’ αρίθµ. πρωτ: 9123/28.09.2015 ένσταση της Γιαννακοπούλου Παναγιώτας, 

κατά του 7959/25.08.2015 πρακτικού αξιολόγησης Οικονοµικών Προσφορών της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.  

3ον/ Το υπ’ αρίθµ. πρωτ. 9158/28.09.2015 πρακτικό γνωµοδότησης κατά το οποίο η 

Αρµόδια Επιτροπή γνωµοδότησε επί της ένστασης και στο οποίο αναφέρονται τα 

εξής:  

«… Η Αρµόδια Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

-Το άρθρο 16 της υπ’ αρίθµ. πρωτ. 3097/22.04.2015 διακήρυξης κατά το οποίο 

«…Επίσης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη η προσφορά από την οποία δεν 

προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή..» 

-Το γεγονός της υποβολής δύο διαφορετικών οικονοµικών προσφορών στην 

Αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, από την Γιαννακοπούλου Παναγιώτα 

προϋπολογισµού 7.899,95ευρώ συµπ. ΦΠΑ η µία και 9.716,94ευρώ συµπ. ΦΠΑ η 

δεύτερη. 

- Το γεγονός της υποβολής στο σύστηµα ΕΣΗ∆ΗΣ, ως «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΤΕΛΙΚΟ», της Οικονοµικής προσφοράς µε συνολική προσφερόµενη τιµή 9.716,94 

ευρώ.  

Γνωµοδοτεί, 

υπέρ της µη αποδοχής της υπ’ αρίθµ. 9123/28.09.2015 ένστασης της 

Γιαννακοπούλου Παναγιώτας που αναφέρονταν κατά του 7959/25.08.2015 

Πρακτικού Αξιολόγησης του 2ου σταδίου του ανοιχτού διαγωνισµού: ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ TOY ΠΡΟΣΩΠΩΝ…» 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΜΗΥΩΡΚ-ΧΧΒ



 

 

 

 

       Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση και την πρόταση του 

Προέδρου και ∆ηµάρχου Ζαγοράς-Μουρεσίου και µετά από διαλογική συζήτηση. 

   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

    Α) Εγκρίνει το 7959/25-08-2015 πρακτικό αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών 

για την προµήθεια καυσίµων κίνησης, θέρµανσης και λιπαντικών, για την κάλυψη 

των αναγκών  του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου και των Νοµικών Προσώπων» ως 

εξής : 

α. Υπέρ της µη αποδοχής τις προσφοράς τις Γιαννακοπούλλου Παναγιώτας για τους 

ανωτέρω λόγους κ προτείνουµε ο διαγωνισµός ως προς το κοµµάτι των λιπαντικών 

,να παραπεµφθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προκειµένου να αποφασίσει για την 

προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγµάτευσης. 

 

β. Ως προς το κοµµάτι των υγρών καυσίµων εφόσον ο διαγωνισµός απέβη άγονος, 

προτείνουµε να παραπεµφθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προκειµένου να αποφασίσει 

για την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγµάτευσης». 

 

Β) Εγκρίνει το υπ’ αρίθµ. πρωτ. 9158/28.09.2015 πρακτικό γνωµοδότησης κατά το 

οποίο η Αρµόδια Επιτροπή γνωµοδότησε επί της ένστασης και στο οποίο 

αναφέρονται τα εξής:  

«… Η Αρµόδια Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

-Το άρθρο 16 της υπ’ αρίθµ. πρωτ. 3097/22.04.2015 διακήρυξης κατά το οποίο 

«…Επίσης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη η προσφορά από την οποία δεν 

προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή..» 

-Το γεγονός της υποβολής δύο διαφορετικών οικονοµικών προσφορών στην 

Αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, από την Γιαννακοπούλου Παναγιώτα 

προϋπολογισµού 7.899,95ευρώ συµπ. ΦΠΑ η µία και 9.716,94ευρώ συµπ. ΦΠΑ η 

δεύτερη. 

- Το γεγονός της υποβολής στο σύστηµα ΕΣΗ∆ΗΣ, ως «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΤΕΛΙΚΟ», της Οικονοµικής προσφοράς µε συνολική προσφερόµενη τιµή 9.716,94 

ευρώ.  
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Γνωµοδοτεί, 

υπέρ της µη αποδοχής της υπ’ αρίθµ. 9123/28.09.2015 ένστασης της 

Γιαννακοπούλου Παναγιώτας που αναφέρονταν κατά του 7959/25.08.2015 

Πρακτικού Αξιολόγησης του 2ου σταδίου του ανοιχτού διαγωνισµού: ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ TOY ΠΡΟΣΩΠΩΝ…» 

 

     Η δαπάνη πλέον των δηµοσιεύσεων βαρύνει πλέον του Κ.Α εξόδων του ∆ήµου 

Ζαγοράς-Μουρεσίου. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  108/2015 

.Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο πρόεδρος                                                                          Τα µέλη 

(υπογραφή)                                                                        (υπογραφές) 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

& 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

 

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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