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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 36 /30-10-2019 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Ζακύνθου.
ης

ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια
καυσίμων-λιπαντικών έτους 2019-2020 (12 μήνες) του Δήμου Ζακύνθου και των
νομικών προσώπων»
Στη Ζάκυνθο, σήμερα την 30 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ζακύνθου συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζακύνθου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.
24965/29-10-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε νόμιμα με
αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα εννέα (9), ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.- Αρετάκης Νικήτας , Πρόεδρος
2.- Κουτσογιάννης Δημήτριος
3.- Καψαμπέλη Βασιλική
4.- Κακολύρης Σταύρος
5.- Μαρινάκης Ανδρέας
6.- Ξένος Ανδρέας
7.- Αβράμης Παναγιώτης
8.- Καρακάς Σωτήριος
9.- Κόκλας Φώτιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μπιζιντή Θεοδώρα, δημοτική υπάλληλο.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
«Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμωνλιπαντικών έτους 2019-2020 (12 μήνες) του Δήμου Ζακύνθου και των νομικών
προσώπων» θέτει υπόψη των μελών το πρακτικό της επιτροπής ηλεκτρονικού
διαγωνισμού το οποίο έχει ως κάτωθι:
Στη Ζάκυνθο σήμερα 30.10.2019 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο Δημαρχείο Ζακύνθου η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του
άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν
155/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην
ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που
κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού
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διαγωνισμού για την προμήθεια Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας με
κριτήριο την χαμηλότερη τιμή του διαγωνισμού «Προμήθεια καυσίμων -λιπαντικών
έτους 2019-2020 (12 Μήνες) του Δήμου Ζακύνθου & των Νομικών Προσώπων του
». (Αριθμ. Διακήρυξης 17457/02.08.2019), η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ.78327 αριθμό
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό
Μητρώο
Δημοσίων
Συμβάσεων,
λαμβάνοντας
ΑΔΑΜ
19PROC005407299 2019-08-07.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Σούλη Ασπασία (Τακτικό Μέλος ,Πρόεδρος)
2) Αρβανιτάκης Νικόλαος (Τακτικό Μέλος)
3) Κορφιάτης Αντώνιος (Τακτικό Μέλος)
1. Την 08.10.2019 η Επιτροπή διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση
του φάκελου «Δικαιολογητικά διαγωνισμού – Τεχνική προσφορά» των
διαγωνιζομένων, στον έλεγχο των υποβληθέντων από αυτούς δικαιολογητικών και
στην αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. Εν συνεχεία προχώρησε στην
καταχώριση στο σχετικό πρακτικό, όσων υπέβαλαν προσφορές καθώς και των
αποτελεσμάτων του ελέγχου αυτών, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 171/2019
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ 9ΡΛ8ΩΡ1-ΖΟΥ.
2. Σήμερα, 30.10.2019 ημέρα Τετάρτη σύμφωνα με την διακήρυξη και την ειδική
πρόσκληση που αναρτήθηκε ηλεκτρονικά, η Επιτροπή θα προχωρήσει στην
ηλεκτρονική αποσφράγιση της μοναδικής οικονομικής προσφοράς που έγινε δεκτή
κατά το προηγούμενο στάδιο. Για την ηλεκτρονική αποσφράγιση της οικονομικής
προσφοράς, η Επιτροπή συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα
χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) και επέλεξε τον ηλεκτρονικό
διαγωνισμό 78327. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας
δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό των οικονομικών προσφορών. Αμέσως
μετά την παραπάνω διαδικασία (καταχώρησης στο σύστημα των διαπιστευτηρίων
από κάθε μέλος της επιτροπής), οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα
αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «οικονομική προσφορά».
3. Η υποβληθείσα οικονομική προσφορά παρουσιάζεται στον πίνακα του
υποφακέλου (Οικονομική προσφορά), όπως ελήφθη από την πλατφόρμα του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και διαμορφώνεται ως
προς το ποσοστό έκπτωσης ανά ομάδα ως εξής:
Για τα Καύσιμα του Δήμου Ζακύνθου – ΟΜΑΔΑ Α
Α/Α

Ποσοστο εκπτωσης

1,2,3

2,9 %

Για την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ζακύνθου- ΟΜΑΔΑ Γ
Α/Α

Ποσοστο εκπτωσης

1,2

2,9 %
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Για τους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς
σταθμούς Δήμου Ζακύνθου – ΟΜΑΔΑ Δ
Α/Α

Ποσοστο εκπτωσης

1,2

2,9 %

Για την Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης – ΟΜΑΔΑ Ε
Α/Α

Ποσοστο εκπτωσης

1

2,9 %

Για την Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης – ΟΜΑΔΑ ΣΤ
Α/Α

Ποσοστο εκπτωσης

1

2,9 %

ΟΜΑΔΑ Β : ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Α/Α

Ποσοστο εκπτωσης

1

35,00 %

Η υποβληθείσα οικονομική προσφορά κρίνεται αποδεκτή, καθώς είναι σύμφωνη με
τους όρους της διακήρυξης.
Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, προσωρινός μειοδότης ανακηρύσσεται ο
Τσουράκης Νικόλαος του Σπυρίδωνα
με συνολική οικονομική προσφορά
206.948,96 € χωρίς το Φ.Π.Α.
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 17457/02.08.2019 Διακήρυξη του Δημάρχου
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
4. τις υπ’ αριθ. 382,383,384,385,386,387,388,389,390 αποφάσεις ανάληψης
υποχρέωσης
5. τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω
απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού,
τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη
δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 2, 3 & 4
6. την υπ’ αριθμ. 171/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
7. την υποβληθείσα προσφορά
προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:
Την ανάδειξη του Τσουράκη Νικόλαο του Σπυρίδωνα ως προσωρινού αναδόχου για
την «Προμήθεια καυσίμων -λιπαντικών έτους 2019-2020 (12 Μήνες) του Δήμου
[3]

ΑΔΑ: 6ΤΧΟΩΡ1-ΨΔΝ
Ζακύνθου & των Νομικών Προσώπων του» με συνολική οικονομική προσφορά
206.948,96 € χωρίς το Φ.Π.Α.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος παρακαλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να
αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή
Αφού έλαβε υπόψη της
- την εισήγηση του κ. Προέδρου,
- το άρθρο 72 του Ν. 3852/10
- το πρακτικό της επιτροπής Διαγωνισμού
- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού ακολούθησε ψηφοφορία
Ομόφωνα
Αποφασίζει: Εγκρίνει το πρακτικό διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια
καυσίμων-λιπαντικών έτους 2019-2020 (12 μήνες) του Δήμου Ζακύνθου και των
νομικών προσώπων»
Ο κ. Καρακάς δήλωσε παρών
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 175/2019.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.
TA ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικήτας Αρετάκης

1.- Κουτσογιάννης Δημήτριος
2.- Καψαμπέλη Βασιλική
3.- Κακολύρης Σταύρος
4.- Ανδρέας Μαρινάκης
5.- Ξένος Ανδρέας
6.- Αβράμης Παναγιώτης
7.- Καρακάς Σωτήριος
8.- Κόκλας Φώτιος
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
Νικήτας Αρετάκης
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