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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Αριθ. Αποφ.: 86/2015
ΑΠΟΠΑΜΑ

Από το 27ο /2015 Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σροιζηνίας-Μεθάνων.
Θέμα 1ο : «Έγκριση απόφασης για τον διαγωνισμό προμήθειας καυσίμων κίνησης-θέρμανσης, λιπαντικών
και λοιπών υλικών έτους 2015 για το Δήμο και τα Ν.Π.Δ.Δ ».
τον Γαλατά, σήμερα 27η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2015 και ώρα 09:00’ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου
Σροιζηνίας-Μεθάνων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σροιζηνίας-Μεθάνων, ύστερα
από την υπ’ αριθμ. 4933/23-07-2015 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη,
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε
(5) μέλη:
ΠΑΡΟΝΣΕ
1. Κωνσταντίνος Καραγιάννης
2.

Βασίλειος Παντελής

3.

Δέσποινα Μπιστίνα

4.

Μαρίνα Μπακάλη

5.

Δημήτριος αμπάνης

1.

ΑΠΟΝΣΕ
Νίκος – τράτος Δαρσινός

2.

άββας Αθανασίου

Σα πρακτικά τηρήθηκαν από τη τυλιανή ταματέλου τακτική υπάλληλο του Δήμου.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης,
«Έγκριση απόφασης για τον διαγωνισμό Προμήθειας καυσίμων κίνησης-θέρμανσης, λιπαντικών και λοιπών
υλικών έτους 2015 για το Δήμο Σροιζηνίας-Μεθάνων και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτού για το έτος 2015». Ο διαγωνισμός
προκηρύχθηκε σε επανάληψη και η καταληκτική ημερομηνία των προσφορών ήταν στις 20/7/2015 ώρα 15:00
μ.μ. Ωστόσο δεν παρουσιάστηκε καμία προσφορά. Ο Δήμαρχος ενημέρωσε τα μέλη ότι ο Δήμος πρέπει άμεσα
να προβεί σε καθοριστικές ενέργειες για την επίλυση του ανακύπτοντος προβλήματος, το οποίο αποτελεί
ζωτικής σημασίας ζήτημα για τον Δήμο. Η υπ’ αριθμόν 3816/09-06-2015 σύμβαση της προμήθειας λήγει στις
8/8/2015.
Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών, η οποία συγκροτήθηκε δυνάμει της υπ'
αριθμ. 66/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σροιζηνίας - Μεθάνων για τη διενέργεια του
Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημοσίου Διαγωνισμού που προκηρύχθηκε σε επανάληψη για την «Προμήθεια
Καυσίμων Κίνησης – Θέρμανσης, Λιπαντικών και λοιπών υλικών του έτους 2015 για τον δήμο ΣροιζηνίαςΜεθάνων και τα Ν.Π.Δ.Δ του» (κωδικός ΕΗΔΗ 12048), όπως αναφέρεται στην υπ' αριθμ. 3801/9-06-2015
διακήρυξη του Δήμου Σροιζηνίας - Μεθάνων, εισηγείται προς την οικονομική επιτροπή του δήμου τα ακόλουθα:

«Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων σήμερα την 23η Ιουλίου του έτους 2015,
ημέρα Πέμπτη, και ώρα 10.00 π.μ, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών,
η οποία συγκροτήθηκε δυνάμει της υπ' αριθμ. 66/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων για τη διενέργεια του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημοσίου Διαγωνισμού
που προκηρύχθηκε σε επανάληψη για την «Προμήθεια Καυσίμων Κίνησης – Θέρμανσης, Λιπαντικών
και λοιπών υλικών του έτους 2015 για τον δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων και τα Ν.Π.Δ.Δ του» (κωδικός
ΕΣΗΔΗΣ 12048), όπως αναφέρεται στην υπ' αριθμ. 3801/9-06-2015 διακήρυξη του Δήμου Τροιζηνίας Μεθάνων, εισηγείται προς την οικονομική επιτροπή του δήμου τα ακόλουθα:
1) Την μη υποβολή ηλεκτρονικών προσφορών μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για τον σχετικό Διαγωνισμό, μέχρι και τις 20/07/2015
και ώρα 15:00, ημερομηνία και ώρα που ταυτίζεται με την καταληκτική ημερομηνία
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2)

προσφορών του σε επανάληψη διαγωνισμού (αρχικές ημερομηνίεςΑΔΑ:
διενέργειας
διαγωνισμού:
6ΙΒΤΩΗΛ-ΗΩ5
25/06/2015 και ώρα 10:00 π.μ. έως 1/07/2015 και ώρα 15:00 μ.μ, παράταση έως 20/07/2015 και
15:00 μ.μ κατόπιν της έκδοσης της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία
βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α/65/28-06-2015).
Την λήξη του Διαγωνισμού, ο οποίος παρατάθηκε με την υπ’ αριθμ. 79/2015 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων και έληξε και μετά την παράταση
που δόθηκε (ημερομηνίες 25/6/2015 έως 20/7/2015).
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, εφόσον δεν υποβλήθηκε καμία ηλεκτρονική προσφορά κατά τη
διάρκεια του αρχικού διαστήματος διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού και κατά την
διάρκεια της παράτασης αυτού,

Παρακαλούμε όπως γίνει αποδεκτή από την οικονομική επιτροπή η εισήγηση της επιτροπής
διενέργειας και αξιολόγησης του παρόντος διαγωνισμού και ανακηρυχθεί ο διαγωνισμός «Προμήθεια
Καυσίμων Κίνησης – Θέρμανσης, Λιπαντικών και λοιπών υλικών του έτους 2015 για τον δήμο
Τροιζηνίας-Μεθάνων και τα Ν.Π.Δ.Δ του» ως «άγονος» και όπως ακυρωθεί μέσω του συστήματος
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.»
τη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψιν:
1. Σις διατάξεις του άρθρου 72 (παρ. 4) του Ν.3852/2010,
2. Σον Ν.4155/2013,
3. Σον Ν. 4254/2014
4. Σην υπ’ αριθμ. 66/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την ψήφιση των όρων διακήρυξης,
5. Σην αριθ. 01/2015 μελέτη της Σεχνικής Τπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων,
6. Σην 3801/9-06-2015 διακήρυξη του Δήμου Σροιζηνίας-Μεθάνων,
7. Σην 79/2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής για παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών,
8. Σην υπ’ αριθμόν 3816/09-06-2015 ύμβαση Ανάθεσης Προμήθειας,
9. Σο συνημμένο πρακτικό και την ως άνω εισήγηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα:
1) Εγκρίνει το από 23/07/2015 συνημμένο πρακτικό γνωμοδότησης της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
«Προμήθεια Καυσίμων – Θέρμανσης, λιπαντικών και λοιπών υλικών του έτους 2015 για το δήμο Σροιζηνίας –
Μεθάνων και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτού» και κηρύττει το διαγωνισμό άγονο.
2) Εγκρίνει την παραπομπή της αρμοδιότητας λήψης της σχετικής απόφασης για την «Προμήθεια Καυσίμων ΚίνησηςΘέρμανσης, Λιπαντικών και Λοιπών υλικών έτους 2015 για το Δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτού για το
έτος 2015 » στο Δημοτικό υμβούλιο λόγω του κατεπείγοντος και της εξαιρετικής σπουδαιότητας του θέματος
σύμφωνα με το άρθρο 72 (παρ. 4) του Ν.3852/2010, προκειμένου το Δ να προβεί στις σχετικές ενέργειες για την
ανάδειξη προμηθευτή.
3) Την κοινοποίηση της παρούσας στην Ο.Δ.Ε. του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων, καθώς
και στα αρμόδια τμήματα προς εκτέλεση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 86/2015.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
Κωνσταντίνος Δ. Καραγιάννης

ΣΑ ΜΕΛΗ
1. Βασίλειος Παντελής
2. Δέσποινα Μπιστίνα
3. Μαρίνα Μπακάλη
4. Δημήτριος αμπάνης

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΥΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
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