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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ. 14/2015 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών
Σήμερα στις 11 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00’
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό
κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 11676/06-11-15 πρόσκληση του Προέδρου του
Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και
επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την
συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ( 21 )
1. Τσέτσιλας Δημήτριος
2. Τσάτσαρης Χρήστος
3. Τσούγιας Χρήστος
4. Μπουζέκης Ευθύμιος
5. Νταφούλης Κων/νος
6. Τσιαπλές Θωμάς
7. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία
8. Πανάγου Ελευθερία
9. Τσεργάς Κων/νος
10. Καρατέγος Μιχάλης
11. Σαϊτης Αστέριος
12. Διψάνας Αχιλλεύς
13. Ζάχος Βασίλειος
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ( 6)
1. Ντόντος Γεώργιος
2. Τζέκας Θωμάς
3. Αργυρίου Ιωάννης
4. Βλάγκας Ιωάννης

14. Μπίκας Χρήστος
15. Κακαγιάννης Χρήστος
16. Μανώλης Γεώργιος
17. Κυρίτσης Γεώργιος
18. Γκατζόγιας Παναγιώτης
19. Καραναστάσης Αθανάσιος
20. Νικολάου Γεώργιος
21. Ζησάκη Ξανθή
22. -23. -24. -25. -26. -5. Μαϊμάρης Δημήτριος
6. Έξαρχος Γεώργιος
Αν και νόμιμα κληθέντες

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος.
Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
[Κολότυχος Γεώργιος, Μιχαλάκης Σωτ., Κούσιος Αναστ. Κων., Λαϊνας Αθ., Γαγάρας Νικ.,
Μαγαλιού Άννα, Σεβδαλής Ελευθέριος, Μπίκας Ι., Νταής Βας.] καθώς και οι εκπρόσωποι
Τοπικών Κοινοτήτων [Λαγούρος Ιωάννης, Βλαχοστέργιος Γ., Μήτσιου Ι., Καραμανές Νικ.,
Σακκαβός Ι.].
Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Τσέτσιλας ύστερα από την διαπίστωση
ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας
διάταξης για συζήτηση.
ΘΕΜΑ ( 2o ). «Έγκριση Πρακτικού διενέργειας Διαπραγμάτευσης για την ‘Προμήθεια καυσίμων
κίνησης και θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Τεμπών και των Ν.Π. ετών 2015 & 2016’,
μετά τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (αποφ. 230/15)»
Αριθ. Απόφασης ( 233 )
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Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Τσάτσαρης Χρ.
Το από 29-10-2015
αποσπασματικά αναφέρει:

Πρακτικό

της

Επιτροπής

Διενέργειας

Διαγωνισμού,

«…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 11011/19-10-2015 πρόσκληση σε διαπραγμάτευση του Δημάρχου
Τεμπών :
η
η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ήταν η 20 Οκτωβρίου 2015 & ώρα 09:00 πμ,
η
η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν η 25 Οκτωβρίου 2015 & ώρα
15:00μμ και
η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικαιολογητικών και των τεχνικών
η
προσφορών της διαπραγμάτευσης ήταν η 29 Οκτωβρίου 2015 & ώρα 12:00 π.μ.
Στη συνέχεια, η επιτροπή για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών συνδέθηκε
στο σύστημα με τα αρμόδια διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό
πρόσβασης) επέλεξε την ηλεκτρονική διαπραγμάτευση 17610 και διαπίστωσε ότι :
Α. ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος»,
Β. ότι έχει υποβληθεί, εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό μία (1) προσφορά ως προς τις ομάδες 4, 5 και 10
από την συμμετέχουσα ΤΖΟΥΡΑ ΚΑΛΟΥΔΑ (προσφορά 21776) με χρόνο υποβολής προσφοράς την
25/10/2015 13:12:21 και
Γ. ότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά για τις ομάδες 1, 2, 3, 6, 7, 8 και 9.
Το ιστορικό προσφορών της διαπραγμάτευσης που αφορά στις ανωτέρω πληροφορίες
επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος πρακτικού.
Ακολούθως, η ηλεκτρονική διαπραγμάτευση χαρακτηρίστηκε από το σύστημα στην κατάσταση :
«Αξιολόγηση σε εξέλιξη: Δικαιολογητικά / Τεχνική (Αποσφραγίστηκε)».
Εκτελώντας την ενέργεια «Ανάλυση κατά προσφορά για διαγωνισμό» κι επιλέγοντας τον μοναδικό
προσφέροντα, η Επιτροπή εκτέλεσε την ενέργεια «Σύγκριση απαντήσεων ανά στάδιο διαδικασίας».
Από τον συγκριτικό πίνακα απαντήσεων επί των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού 17610
προέκυψε καταρχήν ότι η προσφέρουσα υπέβαλε προσφορά για τρεις (3) ομάδες, ήτοι την ομάδα
4, την ομάδα 5 και την ομάδα 10, που αφορούν στο Νομικό Πρόσωπο της ΔΕΥΑΤ.
Η ανωτέρω προσφέρουσα ΤΖΟΥΡΑ ΚΑΛΟΥΔΑ υπέβαλε ταχυδρομικά σφραγισμένους φακέλους
προσφοράς με σχετικά έγγραφα κατά τα οριζόμενα στη Διακήρυξη και στην πρόσκληση
διαπραγμάτευσης του Δημάρχου.
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και σύμφωνα με το άρθρο 13 της
6721/2015 Διακήρυξης Δημάρχου κρίθηκε ότι η προσφέρουσα ΤΖΟΥΡΑ ΚΑΛΟΥΔΑ (προσφορά 21776)
υπέβαλε εμπρόθεσμα τον έντυπο φάκελο προσφοράς με αριθμό εισερχομένου πρωτοκόλλου
11310/27-10-2015.
Η διαδικασία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης συνεχίστηκε και σύμφωνα με τα άρθρα 7 έως και 14
της σχετικής διακήρυξης, προέκυψαν οι ακόλουθες παρατηρήσεις :
A- ΤΖΟΥΡΑ ΚΑΛΟΥΔΑ :
A-1 : Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στη διαγωνιστική
διαδικασία υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf.
A-2 : Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που υπογράφονται από την ίδια, δεν φέρουν όλα την ψηφιακή
της υπογραφή, γεγονός που αποτελεί λόγο αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 13 της σχετικής
Διακήρυξης.
A-3 : Υπεβλήθησαν τρεις (3) εγγυητικές επιστολές συμμετοχής σε ποσοστό 0,5% επί της καθαρής
αξίας των ομάδων προσφοράς, ήτοι : α) εγγυητική Τ.Π.&Δ. γραφείο 0159 Α’ Λάρισας για την Ομάδα 4
ποσού 52,50 ευρώ, β) εγγυητική Τ.Π.&Δ. γραφείο 0159 Α’ Λάρισας για την Ομάδα 5 ποσού 105,30
ευρώ και γ) εγγυητική Τ.Π.&Δ. γραφείο 0159 Α’ Λάρισας για την Ομάδα 10 ποσού 115,50 ευρώ.
A-4 : Υπεβλήθησαν α) πιστοποιητικό (624/Υ/1284/2015/14-10-2015) ασφαλιστικής ενημερότητας
ΙΚΑ με ισχύ έως 13/4/2016, β) αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο (πρωτ.
61186163/20-10-2015) με ισχύ έως 21/11/2015 και γ) πιστοποιητικό ΟΑΕΕ για συμμετοχή σε
διαγωνισμό (αρίθμ. πρωτ. 1637705/14-10-2015) με ισχύ έως 30/11/2015.
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Α-5 : Δεν υπεβλήθη πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου ή άλλης αναγνωρισμένης
επαγγελματικής οργάνωσης, στο οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή της συμμετέχουσας στο
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο και να βεβαιώνεται ότι η αναφερόμενη στο πιστοποιητικό
εξασκεί επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού για το τρέχον έτος. Σύμφωνα με το
άρθρο 10 της ισχύουσας διακήρυξης οι διαγωνιζόμενοι «οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την
προσφορά τους επί ποινή αποκλεισμού» και το εν λόγω δικαιολογητικό.
Κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, τα μέλη της Επιτροπής προέβησαν στα
ακόλουθα συμπεράσματα :
1. ως προς τις ομάδες 4, 5 και 10 : ο διαγωνισμός κρίνεται άγονος λόγω των ελλείψεων στα
δικαιολογητικά συμμετοχής της συμμετέχουσας ΤΖΟΥΡΑ ΚΑΛΟΥΔΑ και γνωμοδοτούμε
θετικά υπέρ της επανάληψης της διαπραγμάτευσης για τις ομάδες αυτές.
2. ως προς τις ομάδες 1, 2, 3, 6, 7, 8 και 9 : ο διαγωνισμός κρίνεται άγονος λόγω μη υποβολής
προσφορών και γνωμοδοτούμε θετικά υπέρ της επανάληψης της διαπραγμάτευσης για τις
ομάδες αυτές.
3. Προκειμένου για την διενέργεια επαναληπτικής διαπραγμάτευσης γνωμοδοτούμε θετικά
υπέρ της σύντμησης των δύο σταδίων αποσφράγισης σε ένα, δηλαδή την ίδια ημερομηνία
να αποσφραγισθούν όλοι οι ηλεκτρονικοί φάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής Τεχνική
Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά» στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. Η
Επιτροπή του διαγωνισμού δύναται να διενεργήσει καταρχήν τον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής, την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών και ακολούθως
μεταξύ των συμμετεχόντων (όσοι θα έχουν ορθά υποβάλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής
και θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές) να προβεί και στην ηλεκτρονική αποσφράγιση /
διαπραγμάτευση της οικονομικής τους προσφοράς. Κάτι τέτοιο είναι εφικτό δεδομένου ότι
δεν πρόκειται για ουσιώδη απόκλιση των όρων της διακήρυξης, καθώς :
α) δεν αλλοιώνεται ο τρόπος υποβολής προσφορών,
β) δεν τροποποιούνται ο αριθμός, οι ποσότητες και οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών
διαπραγμάτευσης (Απόφαση 701/2010 Ελ. Συν. Τμ. 6),
γ) δεν αλλάζει, ούτε επιμερίζεται το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης σε σχέση με αυτό του
αρχικού διαγωνισμού κατά είδος (Απόφαση 282/2010 Ελ. Συν. Τμ. 6),
δ) δεν τροποποιείται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας, ούτε στο σύνολο ούτε σε
επιμέρους ομάδα του διαγωνισμού,
ε) δεν αλλάζουν οι όροι και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, οπότε δεν πλήττεται κάποια αρχή του
κοινοτικού δικαίου, όπως αυτή του ελεύθερου ανταγωνισμού ή της ίσης μεταχείρισης των
υποψηφίων, σύμφωνα με την έννοια που τα άρθρα 24 και 25 του ΠΔ 60/2007 αποδίδουν στον όρο
«ουσιώδη» τροποποίηση,
στ) η υποβολή προσφοράς κατά τη φάση της διαπραγμάτευσης (ασχέτως του αποκλεισμού της
συμμετέχουσας λόγω δικαιολογητικών) καθώς και το γεγονός ότι γνωμοδοτούμε θετικά σε μια
επαναληπτική διαπραγμάτευση μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου, καθιστά την εν λόγω προμήθεια
να έχει τύχει δημοσιότητας κι να είναι γνωστή στους προμηθευτές, οπότε πληρούνται τα κριτήρια
δημοσιότητας,
ζ) η σύντμηση των δύο σταδίων αποσφράγισης των ηλεκτρονικών φακέλων σε ένα δεν προκαλεί
καμία οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο κι είναι εφαρμοστέα στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ από
πρωτοβάθμιους ΟΤΑ και τέλος,
η) εφόσον η αποσφράγιση όλων των ηλεκτρονικών φακέλων πραγματοποιηθεί την ίδια ημερομηνία,
επισπεύδονται οι διαδικασίες ανάδειξης αναδόχου κι ανάθεσης των ειδών προς προμήθεια,
αποφέροντας για το Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα ουσιαστικό όφελος, αφού η προμήθεια
καυσίμων είναι λειτουργική κι αναγκαία δαπάνη.
4. Η Επιτροπή Διαγωνισμού διαβιβάζει το παρόν πρακτικό της στο Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Τεμπών για την έκδοση σχετικής απόφασης αποδοχής / απόρριψης.
….....................................................................................................................»

Κατόπιν των ανωτέρω ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ την αποδοχή του Πρακτικού του Διαγωνισμού
σύμφωνα με το οποίο ο διαγωνισμός κατέστη ΑΓΟΝΟΣ και την Επανάληψη διενέργειας
Διαπραγμάτευσης, με σύντμηση των δύο σταδίων αποσφράγισης σε ένα.
Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά.
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Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, το
Ν.3463/2006, το πρακτικό της επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση. [Μανώλης: η
ένσταση που έχω είναι προς τις ποσότητες των καυσίμων της μελέτης. Ως προς το άγονο
του διαγωνισμού και την συνέχιση της διαπραγμάτευσης συμφωνώ]
Αποφασίζει

Ομόφωνα

Ε γ κ ρ ί ν ε ι το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της
Διαπραγμάτευσης για την ‘Π
Προμήθεια Καυσίμων κίνησης-θέρμανσης & Λιπαντικών
του Δήμου Τεμπών και των Νομικών του Προσώπων, ετών 2015 και 2016’
Κ η ρ ύ σ σ ε ι άγονο το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης για τις Ομάδες 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 9 & 10.
Την συνέχιση διενέργειας της «Προμήθεια καυσίμων κίνησης – θέρμανσης και
λιπαντικών του Δήμου Τεμπών και των Νομικών του Προσώπων, ετών 2015 και
2016» μέσω επαναληπτικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην αριθ. 230/2015 Απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., για τις Ομάδες 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 9 & 10, και με σύντμηση των δύο σταδίων αποσφράγισης σε ένα.
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 233/2015
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)
Πιστό αντίγραφο
O Πρόεδρος Δ.Σ.

Τσέτσιλας Δημ.

