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ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 27η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους
2016 και ώρα 10:00, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα
(υπάλληλος Δήμου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο
προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της
υπ’ αριθ. 343/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 23-12-2016
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
343/2016
Απόσπασμα από το υπ’ αριθ.
38/23-12-2016
Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι μάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αριθμ. Πρωτ.: 21860/2016

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΘΕΜΑ
Έγκριση των πρακτικών του συνοπτικού διαγωνισμού Καυσίμων Θέρμανσης
(αφορά την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης μέχρι τέλους του 2016) δήμου Καρδίτσας και των φορέων του.
Στην Καρδίτσα σήμερα την 23η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και
ώρα 12.30' μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 21381/19-12-2016
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) Μπακαλάκου Σωτηρία, Πρόεδρος

1)Γαλανόπουλος Κων/νος, Τακτικό Μέλος

2) Κολοκύθα Άλκηστις, Τακτικό Μέλος

2)Κρανιάς Βασίλειος, Τακτικό Μέλος

3) Τάντος Μιχαήλ, Τακτικό Μέλος

Αν και κλήθηκαν νόμιμα

4) Τίκας Τριαντάφυλλος, Τακτικό Μέλος
5) Ψημμένος Κων/νος, Τακτικό Μέλος
6) Τσιρέπα Ευαγγελή, Τακτικό Μέλος
7) Παπαδημητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 9 μελών,
παρόντες ήταν οι 7, 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
έγκριση των πρακτικών του συνοπτικού διαγωνισμού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (αφορά την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης μέχρι τέλους του 2016)
δήμου Καρδίτσας και των φορέων του και αφού έλαβε υπόψη:
Α. Τον Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
Τον Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». Και του ΦΕΚ Α 240/12-12-2012 άρθρο 4 για την ανάδειξη προμηθευτών χορηγητών.
Τον Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
Τον N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
Τον Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Τη με αριθμό 307/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας,
των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης.
Τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και τη διακήρυξη της
συγκεκριμένης προμήθειας
Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων έτους 2016
Τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού
Τις προσφορές των προμηθευτών, τα λοιπά στοιχεία του φακέλου τού διαγωνισμού και
τα υπηρεσιακά έγγραφα που συνοδεύουν το διαγωνισμό
Την εισήγηση του προϊσταμένου τμήματος Προμηθειών κ. Ιω. Κατσαούνου
Β. Την από 20-12-2016 εισήγηση – γνωμοδότηση της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
(αφορά την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης μέχρι τέλους του 2016) δήμου Καρδίτσας
και των φορέων του», η οποία έχει ως εξής:
«Στην Καρδίτσα σήμερα, 20η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00π.μ.
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα η επιτροπή διενέργειας
διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 505/2016 Απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου, προκειμένου να προχωρήσει στον έλεγχο των επιπλέον δικαιολογητικών του
υποψήφιου ανάδοχου και να πραγματοποιήσει την ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ για τον συνοπτικό
διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» δήμου
Καρδίτσας και των φορέων του (αφορά την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης μέχρι
τέλους του 2016), με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά για τα προς
προμήθεια είδη που συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της αρ.
19901/2016 διακήρυξης.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες οι:
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.
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Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη
διακήρυξη η 13/12/2016 και ώρα 11:00.
Το πρακτικό 1 ανακοινώθηκε και επίσημα στους συμμετέχοντες υποψηφίους
προμηθευτές.
Σε ότι αφορά τις τεχνικές προσφορές τους, η επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι
τα προσφερόμενα από τους προμηθευτές είδη καλύπτουν τις προδιαγραφές που είχε θέσει
η υπηρεσία.
Σε ότι αφορά τις οικονομικές προσφορές των υποψηφίων προμηθευτών αυτές
έγιναν δεκτές ως προς τα τυπικά τους στοιχεία.
Στην επιτροπή δεν κατατέθηκαν ενστάσεις σε κανένα στάδιο της διαδικασίας.
Από τις οικονομικές προσφορές που κατατέθηκαν, όπως προκύπτει από την
καταγραφή στο πρακτικό 1 της επιτροπής, η καλύτερη, ως προς την προσφέρουσα τιμή
είναι η προσφορά του υποψηφίου ΜΟΥΤΑΡΕΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ με ποσοστό έκπτωσης 3,90%.
Οι προσφορές παρουσιάζονται ως ακολούθως:

Α/Α

1

ΕΙΔΟΣ
Πετρέλαιο
θέρμανσης

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

81.632,00

ΤΙΜΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ

0,735€

59.999,52 €

14.399,89 €

74.399,41 €

ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

0,718095€

58.619,53 €

14.068,69 €

72.688,22 €

2,30%

ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

0,706335 €

57.659,54 €

13.838,29 €

71.497,83 €

3,90%

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΣΙΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗ
Α/Α

1

ΕΙΔΟΣ
Πετρέλαιο
θέρμανσης

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

81.632,00

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΥΤΑΡΕΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
Α/Α

1

ΕΙΔΟΣ
Πετρέλαιο
θέρμανσης

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

81.632,00

Στη συνέχεια κλήθηκε ο υποψήφιος ανάδοχος με το μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης να προσκομίσει τα επιπλέον δικαιολογητικά. Κατά τον έλεγχο των
δικαιολογητικών του υποψήφιου προμηθευτή κ. Μουταρέλου Πέτρου, διαπιστώθηκε ότι
έχουν υποβληθεί πλήρως, όπως αυτά προσδιορίζονται στην 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.
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Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α:

την ανάθεση της προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης στον κ. Μουταρέλο Πέτρο (ΑΦΜ
071531293) με ποσοστό έκπτωσης 3,90%.

Η ψήφιση της πίστωσης έχει γίνει σε προηγούμενη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής
Η επιτροπή αφού ολοκλήρωσε το έργο της για την παρούσα φάση του Συνοπτικού
Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» συνέταξε το
παρόν Πρακτικό και έλυσε τη Συνεδρίασή της.»
Γ. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσισε ομόφωνα
1. Εγκρίνει τα πρακτικά του συνοπτικού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ » δήμου Καρδίτσας και των φορέων του έτους 2016 (αφορά την προμήθεια
πετρελαίου θέρμανσης μέχρι τέλους του 2016), κατακυρώνει το αποτέλεσμά του και
αναθέτει την εκτέλεση της προμήθειας ως εξής:
Στον κ. ΜΟΥΤΑΡΕΛΟ ΠΕΤΡΟ (ΑΦΜ 071531293) για τα είδη με τις τιμές – εκπτώσεις που
εμφαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ
Πετρέλαιο
θέρμανσης

1

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

81.632,00

ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
0,706335 €

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

57.659,54 €

Φ.Π.Α.

13.838,29 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
71.497,83 €

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ
3,90%

Η προμήθεια αναλύεται ειδικότερα ανά φορέα ως εξής:

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ

1

Πετρέλαιο
θέρμανσης

24.632,00

0,7063 €

17.398,44 €

4.175,63 €

21.574,07 €

ΔΗΜΟΣ

2

Πετρέλαιο
θέρμανσης

7.000,00

0,7063 €

4.944,34 €

1.186,64 €

6.130,99 €

ΔΟΠΑΚ

3

Πετρέλαιο
θέρμανσης

25.000,00

0,7063 €

17.658,38 €

4.238,01 €

21.896,39 €

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ

4

Πετρέλαιο
θέρμανσης

25.000,00

0,7063 €

17.658,38 €

4.238,01 €

21.896,39 €

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

ΣΥΝΟΛΑ

57.659,54€

13.838,38€

71.497,83€

2. Αναθέτει στον Δήμαρχο Καρδίτσας κ. Φώτιο Χρ. Αλεξάκο και τους προέδρους των φορέων τις περαιτέρω ενέργειες για την υπογραφή των συμβάσεων.
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Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό
343/2016
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ...........
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ
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