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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Αριθ. Αποφ. 4/2021
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 2 /14-01-2021 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Ζακύνθου.
ης

ΘΕΜΑ: «Έγκριση δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου της
ομάδας Α καύσιμα του ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού «Προμήθεια
καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Ζακύνθου έτους 2020»
Στη Ζάκυνθο, σήμερα την 14η Ιανουαρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30 π.μ.
στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ζακύνθου συνήλθε σε κατεπείγουσα
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζακύνθου, που πραγματοποιήθηκε δια
περιφοράς (τηλεφωνική) σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11-03-2020
ΤΕΥΧΟΣ Α, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 725/14-01-2021 πρόσκληση του
Προέδρου αυτής, που η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα έξι (6), ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.- Αρετάκης Νικήτας , Πρόεδρος
2.- Σπίνος Νικήτας
3.- Καψαμπέλη Βασιλική
4.- Κακολύρης Σταύρος
5.- Μαρινάκης Ανδρέας
6.- Ξένος Ανδρέας

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Αβράμης Παναγιώτης
2.- Κόκλας Φώτιος
3.- Καρακάς Σωτήριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μπιζιντή Θεοδώρα δημοτική υπάλληλο.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
«Έγκριση δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου της ομάδας Α
καύσιμα του ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού «Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών Δήμου Ζακύνθου έτους 2020»
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5ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020»
Στη Ζάκυνθο σήμερα την 20-01-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. 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
29/10-02-2020 (ΑΔΑ: 637ΟΩΡ1-ΛΩΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Ζακύνθου με θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής α) διενέργειας διαγωνισμών και
αξιολόγησης προσφορών και β) αξιολόγησης ενστάσεων», προκειμένου να προβεί
στον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών στο πλαίσιο διενέργειας του
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020» όπως
ορίζεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 16178/16-08-2020 Διακήρυξη του Δημάρχου, η οποία
έλαβε τον υπ΄ αριθ. 96105 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και
αναρτήθηκε

στο

Κεντρικό

Ηλεκτρονικό

Μητρώο

Δημοσίων

Συμβάσεων,

λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20PROC007189198 2020-08-17
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Μαυρία Αγγελική (Τακτικό Μέλος, Πρόεδρος)
2) Κλαμπάνης Διονύσιος (Τακτικό Μέλος)
3) Κομνηνός Παύλος (Τακτικό Μέλος)

1. Στις 04-12-2020 ημέρα

Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., σύμφωνα με την

διακήρυξη και την ειδική πρόσκληση, η Επιτροπή προχώρησε στην ηλεκτρονική
αποσφράγιση

των

δικαιολογητικών

κατακύρωσης

του

«ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ» για την ΟΜΑΔΑ Α – ΚΑΥΣΙΜΑ . Η Επιτροπή συνδέθηκε στο
ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό
πρόσβασης) και επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 96105. Η Επιτροπή
επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση
στο περιεχόμενό των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
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2. Αμέσως η Επιτροπή προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων
«Δικαιολογητικά κατακύρωσης», όπου διαπιστώθηκε ότι είχαν υποβληθεί όλα τα
δικαιολογητικά σύμφωνα με την παράγραφο 3.2 της διακήρυξης. Επίσης τα
απαραίτητα δικαιολογητικά προσκομίστηκαν και σε έντυπη μορφή με φάκελο ο
οποίος έλαβε αριθμό πρωτ. 24486/07-12-2020, δηλαδή εντός της προθεσμίας των (3)
εργάσιμων ημερών που προβλέπεται από την ημερομηνία υποβολής τους.
Με την 1555/2020 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών που
αφορούσε την εκδίκαση της προσφυγής της Εταιρίας «Δ. Δημητρακόπουλος Α.Ε.Τ.Ε»
και η οποία μας κοινοποιήθηκε 30/11/2020 , ο προσφεύγων δικαιώθηκε και έτσι η
προσφορά του γίνεται πλέον αποδεκτή. Με την 228507/13-01-2021 (ΑΔΑ –
ΩΜΣΥΟΡ1Φ-0Ψ5) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ακυρώνεται, που μας
κοινοποιήθηκε αυθημερόν , η υπ αριθμ. 284/2020 σε ορθή επανάληψη απόφαση της
Ο.Ε για την ανάδειξη των προσωρινών αναδόχων του διεθνούς ηλεκτρονικού
διαγωνισμού «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Ζακύνθου έτους 2020».
Με το υπ’ αριθμ 4ο Πρακτικό της Επιτροπής έγινε ο ορισμός των προσωρινών
αναδόχων ως κατώθι
1. «ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» με συνολική οικονομική προσφορά
278.493,43 € με ΦΠΑ για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ και με ποσοστό
έκπτωσης 5,60% επί του προϋπολογισμού της μελέτης
2. «Δ. Δημητρακόπουλος Α.Ε.Τ.Ε» με συνολική οικονομική προσφορά
21.753,75 με ΦΠΑ για την Κατηγορία Λιπαντικά και με ποσοστό
έκπτωσης 13% επί του προϋπολογισμού της μελέτης
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 16178/16-08-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007189198 2020-0817) Διακήρυξη του Δημάρχου
2. Τις υποβληθείσες προσφορές
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
4. Την υπ’ αριθ. 207/10-08-2020 (ΑΔΑ: ΨΚ73ΩΡ1-ΣΙ5) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής με θέμα: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020» απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:
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«Έγκριση μελέτης , τρόπου διεξαγωγής και τευχών δημοπρασίας για την
«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Ζακύνθου έτους 2020»
5. Τα εμπρόθεσμα

υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης του «Τσουράκης

Νικόλαος»
6. Την 228507/13-01-2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
7. Το υπ’ αριθμ 4ο Πρακτικό της
προτείνει προς την Οικονομική επιτροπή:
1. την κατακύρωση της σύμβασης του διαγωνισμού για την «Προμήθεια
καυσίμων

και

«ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ

λιπαντικών

Δήμου

ΝΙΚΟΛΑΟΣ»

με

Ζακύνθου
συνολική

έτους

2020»

οικονομική

στον

προσφορά

278.493,43 € με ΦΠΑ για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ και με ποσοστό
έκπτωσης 5,60% επί του προϋπολογισμού της μελέτης
2. Την επικαιροποίηση όσων Δικαιολογητικών έχει παρέλθει η ισχύς τους κατά
την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης
Μετά τα παραπάνω η διαδικασία κηρύσσεται περατωθείσα. Κλείνεται το παρόν
πρακτικό, υπογράφεται σε τρία (3) αντίγραφα από τα μέλη της επιτροπής και
υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου προς έγκριση, η οποία θα
κοινοποιηθεί στον προσφέροντα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.
Ζάκυνθος, 12-01-2021
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1) Μαυρία Αγγελική (Τακτικό Μέλος, Πρόεδρος)
2) Αρβανιτάκης Νικόλαος (Τακτικό Μέλος)
3) Κομνηνός Παύλος (Τακτικό Μέλος)
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 5ο Πρακτικό της Επιτροπής
και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού ακολούθησε ψηφοφορία
Κατά πλειοψηφία
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Με ψήφους πέντε (5) ήτοι των κ.κ. Προέδρου, Β. Καψαμπέλη, Ν. Σπίνου, Σ.
Κακολύρη και Α. Ξένου έναντι μιας (1) ψήφου του κ. Α. Μαρινάκη ο οποίος ψήφισε
αρνητικά
Αποφασίζει:
1. την κατακύρωση της σύμβασης του διαγωνισμού για την «Προμήθεια
καυσίμων

και

«ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ

λιπαντικών

Δήμου

ΝΙΚΟΛΑΟΣ»

με

Ζακύνθου
συνολική

έτους

2020»

οικονομική

στον

προσφορά

278.493,43 € με ΦΠΑ για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ και με ποσοστό
έκπτωσης 5,60% επί του προϋπολογισμού της μελέτης
2. Την επικαιροποίηση όσων Δικαιολογητικών έχει παρέλθει η ισχύς τους κατά
την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 4/2021.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.
TA ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικήτας Αρετάκης

1.- Σπίνος Νικήτας
2.- Καψαμπέλη Βασιλική
3.- Κακολύρης Σταύρος
4.- Μαρινάκης Ανδρέας
5.- Ξένος Ανδρέας
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
Νικήτας Αρετάκης
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