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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 15η του μηνός Μαϊου του έτους 2017 και
ώρα 10:00, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος Δήμου
Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του
Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ’ αριθ. 147/2017
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτής στις 12-5-2017
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
147/2017
Απόσπασμα από το υπ’ αριθ.
24/12-5-2017
Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρδίτσας

αριθ. πρωτ.

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι μάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

7165/2017

ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΕΜΑ
Έγκριση πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού καυσίμων κίνησης μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού καυσίμων – λιπαντικών Δήμου Καρδίτσας και φορέων του
έτους 2017- οριστική κατακύρωση της προμήθειας
Στην Καρδίτσα σήμερα την 12η του μηνός Μαϊου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα
12.30' μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 6660/8-5-2017 έγγραφη
πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους
ορισμούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Γούλας Γεώργιος, πρόεδρος

κανείς

2) Καπράνας Απόστολος, τακτικό μέλος
3) Κολοκύθα Άλκηστις, τακτικό μέλος
4) Μπακαλάκου Σωτηρία, τακτικό μέλος
5) Τάντος Μιχαήλ, τακτικό μέλος
6) Ψημμένος Κων/νος, τακτικό μέλος
7) Παπαλός Κων/νος, τακτικό μέλος
8) Τσιρέπα Ευαγγελή, τακτικό μέλος
9) Λέμας Ευάγγελος, τακτικό μέλος
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 9 μελών,
παρόντες ήταν οι 9, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 75
του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος») εισέρχεται στη συζήτηση του
αναγραφόμενου στην πρόσκληση θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

----------
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Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με οριστική
έγκριση πρακτικών συνοπτικού διαγωνισμού καυσίμων κίνησης μέχρι την ολοκλήρωση
του διαγωνισμού καυσίμων – λιπαντικών Δήμου Καρδίτσας και φορέων του έτους 2017
και αφού έλαβε υπόψη:
1. Το άρθρο 103 & 209 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων»
2. Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παραπάνω
προμήθειας.
3. Τις σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016
4. Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων έτους 2017.
5. Την 134/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
6. Την εισήγηση του Προϊσταμένου του τμήματος Προμηθειών κ. Ιωάννη Κατσαούνου
που έχει ως ακολούθως :
“Πρόκειται για την προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ενδεικτικού
προϋπολογισμού Ευρώ 18.225,52€.
Διεξήχθη ο συνοπτικός διαγωνισμός την 08/05/2017.
Συνολικά έλαβε μέρος στο διαγωνισμό ΕΝΑΣ (1) προμηθευτής :
η εταιρεία ΤΣΙΤΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ του Λαζάρου (ΑΦΜ 116116694).
Ο προμηθευτής έγινε δεκτός ως προς τα δικαιολογητικά, την τεχνική και την οικονομική
προσφορά του.
Στο διαγωνισμό δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις.
Παρουσιάζουμε στην οικονομική επιτροπή το πρακτικό-γνωμοδότηση για την οριστική
κατακύρωση του συγκεκριμένου διαγωνισμού προμήθειας, το οποίο έχει ως εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Αρ. Πρωτ. : 7000 / 12.5.2017
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2
ΕΙΣΗΓΗΣΗ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Επιτροπής Διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2017»
(αφορά την προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ για το δήμο Καρδίτσας, μέχρι την έγκριση του
ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων &
λιπαντικών έτους 2017 για τις ανάγκες του Δήμου Καρδίτσας και των φορέων» 2043/2017
διακήρυξη).

Στην Καρδίτσα σήμερα, την 12η Μαΐου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα
11.30 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα η επιτροπή
διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 113/2017 Απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να πραγματοποιήσει την ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ για την
οριστική ανάθεση του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2017» σύμφωνα με τις διατάξεις του
4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά για τα προς
προμήθεια είδη που συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της αρ.
5858/2017 διακήρυξης.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες οι:
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Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

2.

Τακτικό Μέλος

ΜΑΥΡΑΝΤΖΑΣ ΘΩΜΑΣ

ΠΕ Πληροφορικής

3.

Τακτικό Μέλος

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕ Αγρ. Τοπ. Μηχ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη
διακήρυξη η 8/5/2017 και ώρα 11:00.
Η Επιτροπή, διαπίστωσε ότι έχουν κατατεθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στη σχετική Διακήρυξη, προσφορές από τους κάτωθι υποψήφιους
προμηθευτές, οι οποίες πρωτοκολλήθηκαν ως εξής :
ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
1

ΤΣΙΤΡΑΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ, ΛΑΖΑΡΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ.
6600/8.05.2017

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΕΙΔΟΣ
ΚΑΥΣΙΜΑ

Η Επιτροπή συνέχισε με την αποσφράγιση των Φακέλων Δικαιολογητικών του
υποψήφιου προμηθευτή, και ολοκλήρωσε τον έλεγχο και την αξιολόγηση των
Δικαιολογητικών Συμμετοχής που υποβλήθηκαν και αποσφραγίστηκαν στο πλαίσιο του
παραπάνω Διαγωνισμού.
Κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής του
υποψήφιου προμηθευτή διαπιστώθηκε ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είχε υποβάλει στην
προσφορά του όλα τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, όπως αυτά
προσδιορίζονται στην Διακήρυξη για τον διαγωνισμό.
Η Επιτροπή συνέχισε το έργο της ως προς τον έλεγχο των Τεχνικών Προσφορών του
υποψήφιου αναδόχου.
Η Τεχνική Προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή ΤΣΙΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗ, ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ για
τον διαγωνισμό των καυσίμων κίνησης κρίθηκε αποδεκτή, διότι καλύπτει τους όρους και
τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην Διακήρυξη.
Η Επιτροπή, συνέχισε με την αποσφράγιση του φακέλου οικονομικής προσφοράς του
υποψήφιου αναδόχου, η οποία έγινε δεκτή ως προς τα τυπικά της στοιχεία και την
κατέγραψε αναλυτικά ως εξής :
ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ

1

Πετρέλαιο
κίνησης

12.000,00

1,019

12.228,00

2.934,72

15.162,72

2

Βενζίνη
αμόλυβδη

2.000,00

1,235

2.470,00

592,8

3.062,80

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΣΙΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

1

Πετρέλαιο
κίνησης

12.000,00

1,009

12.108,00

2.905,92

15.013,92

0,98%

2

Βενζίνη
αμόλυβδη

2.000,00

1,223

2.446,00

587,04

3.033,04

0,97%

Ο προμηθευτής κλήθηκε στη συνέχεια να προσκομίσει δικαιολογητικά κατακύρωσης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της διακήρυξης 5858/2017.
Ο προμηθευτής προσκόμισε τα δικαιολογητικά με τον αρ. πρωτ. 6982/2017. Η επιτροπή
διαπίστωσε ότι τα πρωτότυπα δικαιολογητικά του υποψήφιου αναδόχου, ΤΣΙΤΡΑ
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ΙΩΑΝΝΗ του ΛΑΖΑΡΟΥ, βρίσκονται ήδη στο αρχείο της υπηρεσίας στο πλαίσιο του
διαγωνισμού «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών έτους 2017 για τις ανάγκες του Δήμου
Καρδίτσας και των φορέων» υπ. αριθμ. 2043/2017 διακήρυξη.
Κατόπιν των παραπάνω
η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, αφού συνεκτίμησε όλα τα ως άνω
πρόσφορα στοιχεία που είχε στη διάθεσή της και επιπλέον :
συνεκτίμησε τις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς, και ειδικότερα τη
διαπιστωθείσα στην ευρύτερη περιοχή έλλειψη ενδιαφέροντος των
προμηθευτών για συμμετοχή στις διαγωνιστικές διαδικασίες με το ως άνω
αντικείμενο που προκηρύσσουν οι Δήμοι,
την επικρατούσα δυσμενή οικονομική συγκυρία
τις ανάγκες του φορέα για την παροχή των συγκεκριμένων υπό προμήθεια
καυσίμων.
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α:

•

την ανάθεση της προμήθειας

στον κ. ΤΣΙΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗ, ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ με τα

ποσοστά έκπτωσης (στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτή προσδιορίζεται
από τον αρμόδιο φορέα, όπως ισχύει κάθε φορά, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία) που παρουσιάζονται στον πίνακα ως ακολούθως:
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

1

Πετρέλαιο
κίνησης

12.000,00

1,009

12.108,00

2.905,92

15.013,92

0,98%

2

Βενζίνη
αμόλυβδη

2.000,00

1,223

2.446,00

587,04

3.033,04

0,97%

Η ψήφιση της πίστωσης έχει γίνει σε προηγούμενη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής
Η επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε το έργο της για την παρούσα φάση του ανοικτού,
συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2017» συνέταξε το παρόν Πρακτικό και έλυσε τη
Συνεδρίασή της.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΜΑΥΡΑΝΤΖΑΣ ΘΩΜΑΣ

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

7. Την πρόταση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση του παραπάνω
Πρακτικού
8. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Αποφάσισε ομόφωνα
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1. Εγκρίνει το πρακτικό υπ αριθμ 7000/2017 του συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας
”ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ έτους 2017 Προϋπολογισμού Ευρώ
18.225,52€ ”, όπως συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας.
Κατακυρώνει το αποτέλεσμά του και αναθέτει την εκτέλεση της προμήθειας ως εξής:
Ανάδοχος της προμήθειας ανακηρύσσεται ο κ . ΤΣΙΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗ, ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ με τα
ποσοστά έκπτωσης (στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτή προσδιορίζεται από τον
αρμόδιο φορέα, όπως ισχύει κάθε φορά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) για τις
ποσότητες καυσίμων που εμφανίζονται στον πίνακα ως ακολούθως:
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

1

Πετρέλαιο
κίνησης

12.000,00

1,009

12.108,00

2.905,92

15.013,92

0,98%

2

Βενζίνη
αμόλυβδη

2.000,00

1,223

2.446,00

587,04

3.033,04

0,97%

2. Αναθέτει στον Δήμαρχο Καρδίτσας κ. Φώτιο Χρ. Αλεξάκο τις περαιτέρω ενέργειες για
την υπογραφή των συμβάσεων.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό
147/2017
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Καρδίτσα ...........
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

