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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΝΟΜΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ
ΔΗΜΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ
Αρηζ. Αποθ. 171/2019
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ηο Πραθηηθό 35 /25-10-2019 Καηεπείγοσζας σλεδρίαζες ηες Οηθολοκηθής
Επηηροπής ηοσ Δήκοσ Ζαθύλζοσ.
ες

ΘΕΜΑ: «Έγθρηζε 1οσ πραθηηθού δηεζλούς αλοητηού ειεθηροληθού δηαγωληζκού
γηα ηελ προκήζεηα κε ηίηιο «Προκήζεηα θασζίκωλ – ιηπαληηθώλ έηοσς 2019 θαη
2020 (12 κήλες) ηοσ Δήκοσ Ζαθύλζοσ θαη ηωλ λοκηθώλ ηοσ προζώπωλ»
Σηε Εάθπλζν, ζήκεξα ηελ 25 Οθησβξίνπ 2019 εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 14.00
ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Εαθχλζνπ ζπλήιζε ζε θαηεπείγνπζα
ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Εαθχλζνπ, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκ.
πξση. 24425/22-10-2019 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ απηήο, πνπ επηδφζεθε λφκηκα κε
απνδεηθηηθφ ζηα κέιε, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζχλνιν ελλέα (9) κειψλ βξέζεθαλ
παξφληα έμη (6), ήηνη:
ΠΑΡΟΝΣΕ
1.- Αξεηάθεο Νηθήηαο , Πξφεδξνο
2.- Πξαζζάο Βαζίιεηνο
3.- Καςακπέιε Βαζηιηθή
4.- Καθνιχξεο Σηαχξνο
5.- Ξέλνο Αλδξέαο
6.- Κφθιαο Φψηηνο

ΑΠΟΝΣΕ
1.- Μαξηλάθεο Αλδξέαο,
2.- Αβξάκεο Παλαγηψηεο
3.- Καξαθάο Σσηήξηνο

Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ απφ ηνλ θ. Κιακπάλε Γηνλχζην πξντζηάκελν Γ/λζεο
Γηνηθεηηθψλ Υπεξεζηψλ.
Ο θ. Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο αλαπιεξψζεθε λνκίκσο απφ ηνλ θ. Πξαζζά Βαζίιεην
Σηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο
«Έγθρηζε 1οσ πραθηηθού δηεζλούς αλοητηού ειεθηροληθού δηαγωληζκού γηα ηελ
προκήζεηα κε ηίηιο «Προκήζεηα θασζίκωλ – ιηπαληηθώλ έηοσς 2019 θαη 2020
(12 κήλες) ηοσ Δήκοσ Ζαθύλζοσ θαη ηωλ λοκηθώλ ηοσ προζώπωλ» ζέηεη ππφςε
ησλ κειψλ ην πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο ηνπ δηεζλνχο αλνηρηνχ ειεθηξνληθνχ
δηαγσληζκνχ ην νπνίν έρεη σο θάησζη
Σηε Εάθπλζν ηελ Τξίηε 08.10.2019 , εκέξα Τξίηε θαη ψξα 11.00 ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ζην Γεκαξρείν Εαθχλζνπ ε επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ ηνπ
άξζξνπ 221 παξ.1 ηνπ Ν.4412/2016, ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκφλ
155/2019 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ
ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηέζεθαλ ζην
πιαίζην δηελέξγεηαο ηνπ δηεζλνχο αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ
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πξνκήζεηα Πξαθηηθφ δηελέξγεηαο
δηαγσληζκνχ πξνκήζεηαο κε θξηηήξην ηελ
ρακειφηεξε ηηκή ηνπ δηαγσληζκνχ «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ -ιηπαληηθψλ έηνπο 20192020 (12 Μήλεο) ηνπ Γήκνπ Εαθχλζνπ & ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ ». (Αξηζκ.
Γηαθήξπμεο 17457/02.08.2019), ε νπνία έιαβε ηνλ ππ΄ αξηζ.78327 αξηζκφ
ζπζηήκαηνο ΔΣΖΓΖΣ, δεκνζηεχζεθε λνκίκσο θαη αλαξηήζεθε ζην Κεληξηθφ
Ζιεθηξνληθφ
Μεηξψν
Γεκνζίσλ
Σπκβάζεσλ,
ιακβάλνληαο
ΑΓΑΜ
19PROC005407299 2019-08-07.
Σηε ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο ήηαλ παξφληεο:
1) Σνχιε Αζπαζία (Ταθηηθφ Μέινο ,Πξφεδξνο)
2) Αξβαληηάθεο Νηθφιανο (Ταθηηθφ Μέινο)
3) Κνξθηάηεο Αληψληνο (Ταθηηθφ Μέινο)
Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ήηαλ ζχκθσλα κε ηε
δηαθήξπμε ε 26.08.2019 θαη ε εκεξνκελία ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ
πξνζθνξψλ ε 02.09.2019 θαη ψξα 10 π.κ.
1. Πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ θαη
επεηδή ε Δπηηξνπή νξίζηεθε κε ηελ απφ 04.10.2019 θαη κε αξ. 155/2019 ζπλδέζεθε
ζην ΔΣΖΓΖΣ κε ηα δηαπηζηεπηήξηα ηεο (φλνκα ρξήζηε θαη θξπθφ πξνζσπηθφ θσδηθφ
πξφζβαζεο), ζήκεξα ,επέιεμε ηνλ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ 78327 θαη δηαπίζησζε
αθελφο φηη ν δηαγσληζκφο ήηαλ ραξαθηεξηζκέλνο απφ ην ζχζηεκα σο «θιεηδσκέλνο»
θαη αθεηέξνπ φηη είραλ ππνβιεζεί εκπξφζεζκα ζην δηαγσληζκφ πξνζθνξέο απφ ηνπο
παξαθάησ ζπκκεηέρνληεο:
Ολνκαηεπψλπκν
1.

Τζνπξάθεο Νηθφιανο
ηνπ Σππξίδσλα

Ζκεξνκελία
ππνβνιήο πξνζθνξάο

Ώξα
ππνβνιήο πξνζθνξάο

23.08.2019

13.30

Ζ Δπηηξνπή επηζεκαίλεη φηη κέρξη ην ζηάδην απηφ ηεο δηαδηθαζίαο δελ ήηαλ δπλαηή ε
πξφζβαζε ζην πεξηερφκελφ ησλ πξνζθνξψλ.
2. Σηε ζπλέρεηα ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο πνπ δηαζέηνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο θσδηθνχο
γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ θαηαρψξηζαλ δηαδνρηθά ζε εηδηθή θφξκα ηνπ
ζπζηήκαηνο ηα δηαπηζηεπηήξηα ηνπο (φλνκα ρξήζηε θαη θξπθφ πξνζσπηθφ θσδηθφ
πξφζβαζεο), πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζνχλ νη πξνζθνξέο.
3. Ακέζσο κεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία νη πξνζθνξέο απνζθξαγίζζεθαλ θαη
ζπγθεθξηκέλα απνζθξαγίζζεθαλ νη ππνθάθεινη «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο –
Τερληθή πξνζθνξά» ησλ πξνζθνξψλ κε απνηέιεζκα λα είλαη δπλαηή πιένλ ε
πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηνπο. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ππνθάθεινη «Οηθνλνκηθέο
Πξνζθνξέο» δελ απνζθξαγίζζεθαλ αθνχ ζχκθσλα κε ηε δηαθήξπμε ηνπ
δηαγσληζκνχ, απηνί ζα απνζθξαγηζζνχλ ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ.
4. Μεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε Δπηηξνπή δηαπίζησζε φηη
νη πξνζθνξέο είραλ ιάβεη απφ ην ζχζηεκα, ηνπο παξαθάησ αλαθεξφκελνπο
κνλαδηθνχο αξηζκνχο ζπζηήκαηνο:
Α/Α
1.

Ολνκαηεπψλπκν
Τζνπξάθεο Νηθφιανο Σππξίδσλα
[2]

Αξηζκφο ζπζηήκαηνο
148235
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5. Σχκθσλα κε ηε δηαθήξπμε, εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ
ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκίδνληαη
ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή
θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ηα νπνία
απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή ζχκθσλα κε ηνλ λ.4250/2014.
Τέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά είλαη ελδεηθηηθά ε εγγπεηηθή επηζηνιή
ζπκκεηνρήο, ηα πξσηφηππα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ηδησηηθνχο θνξείο
θαη δελ θέξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη ηα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηε
Σθξαγίδα ηεο Φάγεο (Apostille). Γελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ζηνηρεία θαη
δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ηα ΦΔΚ, ηα ηερληθά θπιιάδηα
θαη φζα πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη νη θνξείο ππνρξενχληαη λα απνδέρνληαη
ζε αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ.
Σχκθσλα κε ην αλσηέξσ άξζξν ηεο δηαθήξπμεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο θαηέζεζαλ
ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ, ιακβάλνληαο αξηζκφ πξσηνθφιινπ, ηνπο παξαθάησ
θαθέινπο, νη νπνίνη παξαδφζεθαλ ελζθξάγηζηνη ζηελ Δπηηξνπή, θαηά ηελ έλαξμε ηεο
δηαδηθαζίαο:
Α/Α
1.

Ολνκαηεπψλπκν
Τζνπξάθεο Νηθφιανο Σππξίδσλα

Αξηζκφο πξσηνθφιινπ
19360/27.08.2019

Σπλεπψο, ν αληίζηνηρνο ελζθξάγηζηνο θάθεινο, ππνβιήζεθε εκπξνζέζκσο θαη
λνκνηχπσο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε δηαθήξπμε.
6. Σηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή πξνέβε ζε έιεγρν ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ
θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο – Τερληθή πξνζθνξά» πνπ είραλ ππνβάιεη νη
ζπκκεηέρνληεο.
Απφ ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνέθπςε φηη ν Τζνπξάθεο Νηθφιανο
Σππξίδσλαο είρε ππνβάιεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά.
Ζ Δπηηξνπή επηθνηλψλεζε κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο
εγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ έρνπλ θαηαζέζεη νη ζπκκεηέρνληεο θαη δηαπίζησζε ηελ
εγθπξφηεηά ηνπο (άξζξν 72 παξ.5 ηνπ Ν.4412/2016).
7. Αθνινχζσο, ε Δπηηξνπή απνζθξάγηζε ηνπο θαθέινπο, πνπ θαηαηέζεθαλ ζην
πξσηφθνιιν ηεο ππεξεζίαο, κνλνγξάθεζαλ δε θαη ζθξαγίζηεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή
φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβιήζεθαλ, αλά θχιιν.
Απφ ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνέθπςε φηη ν Τζνπξάθεο Νηθφιανο η.
Σππξίδσλα ππέβαιε φια ηα δηθαηνινγεηηθά.
8. Ζ Δπηηξνπή πξνρψξεζε ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ Τζνπξάθε
Νηθφιανπ ηνπ Σππξίδσλα. Καηά ηνλ έιεγρν ηεο ηερλ. πξνζθνξάο θαη κε εκεξνκελία
09.10.2019 δεηήζεθαλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο δηεπθξηλήζεηο επί ησλ ηερληθψλ
θπιιαδίσλ ησλ ιηπαληηθψλ πνπ πξνζθφκηζε ζην δηαγσληζκφ. Ο πξνζθέξσλ
θαηέζεζε κέζσ ζπζηήκαηνο ην απφ 10.10.2019 έγγξαθν ηεο εηαηξείαο ΔΚΟ πξνο
απηφλ, ην νπνίν αθνξνχζε ηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ θαη ζχκθσλα κε απηφ ηα
πξνζθεξφκελα ιηπαληηθά θαη ινηπά είδε πιεξνχλ ηηο δεηνχκελεο απφ ηε δηαθήξπμε
πξνδηαγξαθέο. Καηφπηλ απηνχ θξίλεηαη φηη ε ηερληθή πξνζθνξά ηνπ πξνζθέξνληνο
είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη γίλεηαη απνδεθηή.
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Ζ επηηξνπή ιακβάλνληαο ππφςε:
1. ηελ ππ’ αξηζ. 17457/02.08.2019 Γηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ
2. ηηο ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο
3. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016
4. ηηο ππ’ αξηζ. 382,383,384,385,386,387,388,389,390 απνθάζεηο αλάιεςεο
ππνρξέσζεο
5. ηε βεβαίσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο, επί ηεο αλσηέξσ
απφθαζεο (ή πξφηαζεο) αλάιεςεο ππνρξέσζεο, γηα ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ πνζνχ,
ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΠΓ 80/2016 θαη ηε
δέζκεπζε ζηα νηθείν Μεηξψν Γεζκεχζεσλ ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο κε α/α 2, 3 & 4
πξνηείλεη πξνο ηε Οηθνλνκηθή επηηξνπή:
Τελ απνδνρή ηεο πξνζθνξάο πνπ ππέβαιε ν Τζνπξάθεο Νηθφιανο ηνπ Σππξίδσλα,
θαζψο είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο,
φπσο πξνθχπηεη απφ φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ζην παξφλ πξαθηηθφ.
Γηα δηαπίζησζε ησλ άλσ, ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, ην νπνίν αθνχ
αλαγλψζζεθε θαη βεβαηψζεθε, ππνγξάθεηαη.
Αθνινχζσο ν θ. Πξφεδξνο παξαθαιεί ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα
απνθαζίζνπλ ζρεηηθά.
Η Οηθολοκηθή Επηηροπή
Αθνχ έιαβε ππφςε ηεο
- ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ,
- ην άξζξν 72 ηνπ Ν. 3852/10
- ην πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο Γηαγσληζκνχ
- ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016
θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνχ αθνινχζεζε ςεθνθνξία
Οκόθωλα
Αποθαζίδεη ηελ έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνχ δηεζλνχο αλνηρηνχ
ειεθηξνληθνχ
δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «Προκήζεηα θασζίκωλ – ιηπαληηθώλ
έηοσς 2019 θαη 2020 (12 κήλες) ηοσ Δήκοσ Ζαθύλζοσ θαη ηωλ λοκηθώλ ηοσ
προζώπωλ»
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 171/2019.
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

TA ΜΕΛΗ

Νηθήηας Αρεηάθες

1.- Πξαζζάο Βαζίιεηνο
2.- Καςακπέιε Βαζηιηθή
3.- Καθνιχξεο Σηαχξνο
4.- Ξέλνο Αλδξέαο
5.- Κφθιαο Φψηηνο
Αθρηβές απόζπαζκα
Ο Πρόεδρος
Νηθήηας Αρεηάθες
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