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Στην Ερμούπολη σήμερα 30/6/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, συνήλθε σε δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από τη με
αριθ. Πρωτ.16841/26-6-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 4,5 και 75 του 3852/2010 όπως ισχύουν.
Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη
συνεδρίαση ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
3. ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
4. ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
5. ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.
ΑΠΟΦΑΣΗ 186
ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού
διαγωνισμού, της προμήθειας με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ,
ΦΟΔΣΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016”

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
1.Την προφορική εισήγηση του Προέδρου, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος το με αρ. πρωτ. 16103/19-6-2015
έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

Σας αποστέλλουμε συνημμένα το από 11-06-2015 πρακτικό του ανοικτού διεθνούς
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ, ΦΟΔΣΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016” και παρακαλούμε όπως :
Προβείτε στην έγκριση του πρακτικού και την αποδοχή των προσφορών και του
διευκρινιστικού εγγράφου.
Κατακυρώσετε το αποτέλεσμα του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού
Εξουσιοδοτήσετε τον Δήμαρχο για την υπογραφή της σύμβασης η οποία θα πρέπει να
διενεργηθεί μετά τον προσυμβατικό έλεγχο από το ελεγκτικό συνέδριο.
2.Το με αρ. πρωτ. 6576/29-1-2015 (ΑΔΑ ΩΓ2ΜΟΡ1Ι-14Ο) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με
θέμα “Επικύρωση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Δήμου Σύρου -Ερμούπολης
ο.ε 2015”.
3.Τη γενόμενη διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό της συνεδρίασης.
4.Την πρόταση του Προέδρου, όπως το Σώμα εγκρίνει το από 11/6/2015 πρακτικό και την αποδοχή των
προσφορών και του διευκρινιστικού εγγράφου, κατακυρώσει το αποτέλεσμα του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού
διαγωνισμού και εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο για την υπογραφή της σύμβασης, η οποία θα πρέπει να
διενεργηθεί μετά τον προσυμβατικό έλεγχο από το ελεγκτικό συνέδριο, σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο.
5.Τις διατάξεις του άρθρου 72 και 267 του Ν. 3852/2010.
6.Τη σύμφωνη γνώμη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει το από 11/6/20215 κάτωθι πρακτικό διεξαγωγής ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ, ΦΟΔΣΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016” και την αποδοχή των προσφορών :
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Στην Ερμούπολη και στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης Δήμου
Σύρου - Ερμούπολης, σήμερα Πέμπτη 11 Ιουνίου 2015 και ώρα 10:30 συνήλθε σε συνεδρίαση η
Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμών (άρθρ. 46 ΕΚΠΟΤΑ) που ορίστηκε με την 246/2014 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής αποτελούμενη από τους:
1. ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ, ΤΕ4 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ως πρόεδρος.
2. ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ, ΔΕ30 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ως μέλος.
3. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ, ΔΕ28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ως μέλος.
Προκειμένου να διενεργήσει τον Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ,
ΦΟΔΣΑ, ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016»
και σύμφωνα με:
α. Τις διατάξεις της υπ’αριθμ.11389/93 Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών ΕΚΠΟΤΑ
β. Την με αρ. Πρωτ. 9273/20-04-2015, Διακήρυξη Διαγωνισμού .
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της, τις παρακάτω προσφορές:
1) Φάκελος προσφοράς κατατέθηκε ηλεκτρονικά
εταιρεία “ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.” .
Μέσω ταχυδρομείου (αρ.πρωτ. 14244/08-06-2015)
δικαιολογητικά όπως ορίζεται από την διακήρυξη.
2) Φάκελος προσφοράς κατατέθηκε ηλεκτρονικά
εταιρεία “ΜΑΡΚΟΣ Δ. ΡΟΥΣΣΟΣ” .
Μέσω ταχυδρομείου (αρ.πρωτ. 14529/09-06-2015)
δικαιολογητικά όπως ορίζεται από την διακήρυξη.
3) Φάκελος προσφοράς κατατέθηκε ηλεκτρονικά
εταιρεία “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” .
Μέσω ταχυδρομείου (αρ.πρωτ. 14846/10-06-2015)
δικαιολογητικά όπως ορίζεται από την διακήρυξη.
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Η επιτροπή συνεδριάζοντας προέβηκε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του σταδίου “ΔικαιολογητικάΤεχνική Προσφορά”, έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής των εταιρειών και τα τεχνικά στοιχεία των
προσφορών και αποφάσισε :

Αποδέχεται την προσφορά της εταιρείας “ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.”, καθώς περιλαμβάνει όλα
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η εταιρεία συμμετέχει στον διαγωνισμό για τα Ελαιολιπαντικά.
Αποδέχεται την προσφορά της εταιρείας “ΜΑΡΚΟΣ Δ. ΡΟΥΣΣΟΣ”, καθώς περιλαμβάνει όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η εταιρεία συμμετέχει στον διαγωνισμό για όλα τα είδη.
Αποδέχεται την προσφορά της εταιρείας “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.”, καθώς
περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η εταιρεία συμμετέχει στον διαγωνισμό για
τα Ελαιολιπαντικά, Πετρέλαιο θέρμανσης και Βενζίνη αμόλυβδη.
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Η επιτροπή ακολούθως προέβηκε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του δεύτερου σταδίου “Οικονομική
Προσφορά”.
Κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου η 15111/11-06-2015
αίτηση της εταιρείας “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” σύμφωνα με την οποία από λάθος στην
εισαγωγή των ποσών της οικονομικής προσφοράς , υποβλήθηκε ως τιμή προϋπολογισμού για την
Αμόλυβδη βενζίνη η τιμή του πετρελαίου κίνησης εμφανίζοντας ως έκπτωση 16,65%. Πρόθεση της
εταιρείας ήταν να δοθεί έκπτωση 0%.
Η επιτροπή αποφάσισε να κάνει αποδεκτή την αίτηση της εταιρείας “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.” καθώς η τιμή προϋπολογισμού του πετρελαίου κίνησης ήταν ίδια με την τιμή που κατατέθηκε ως
τιμή προσφοράς της Αμόλυβδης βενζίνης και παράλληλα η έκπτωση 16,65% που προκύπτει είναι
εξαιρετικά μεγάλη και η περίπτωση να έχει γίνει λάθος είναι προφανής.
Επειδή η εταιρείες “ΜΑΡΚΟΣ Δ. ΡΟΥΣΣΟΣ” και “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” κατέθεσαν
ίδια έκπτωση στην Βενζίνη αμόλυβδη και επειδή η ποσότητα είναι διαιρετέα θα μοιραστεί ισόποσα .
Σύμφωνα με τα παραπάνω και τις οικονομικές προσφορές αναδείχτηκαν οι παρακάτω μειοδότες με τις
αντίστοιχες εκπτώσεις και τιμές για τα αντίστοιχα είδη :

1.

Η εταιρεία “ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.” αναδεικνύεται μειοδότης:
-για τα Ελαιολιπαντικά με συνολικό κόστος 7.397,88€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%

2. Η εταιρεία “ΜΑΡΚΟΣ Δ. ΡΟΥΣΣΟΣ”αναδεικνύεται μειοδότης
- για το Πετρέλαιο Κίνησης με έκπτωση 0% από τη μέση τιμή καυσίμων για ολόκληρη την
ποσότητα.
- για την Αμόλυβδη βενζίνη έκπτωση 0% από τη μέση τιμή καυσίμων για το 50% της
ποσότητας.
- για το Πετρέλαιο Θέρμανσης με έκπτωση 3% από τη μέση τιμή καυσίμων για ολόκληρη την
ποσότητα.
3. Η εταιρεία “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” αναδεικνύεται μειοδότης:
- για την Αμόλυβδη βενζίνη έκπτωση 0% από τη μέση τιμή καυσίμων για το 50% της
ποσότητας.
Σύμφωνα με τα παραπάνω η επιτροπή του διαγωνισμού
Γνωμοδοτεί
προς την Οικονομική Επιτροπή
Την αποδοχή των προσφορών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ,
ΔΗΜΟΥ,ΦΟΔΣΑ, ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 20152016».
Την αποδοχή της 15111/11-06-2015 αίτησης της εταιρείας “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.”
περί λάθους στην οικονομική της προσφορά.
Την κατακύρωση του αποτελέσματος στους :
1.

Η εταιρεία “ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.” αναδεικνύεται μειοδότης:
-για τα Ελαιολιπαντικά με συνολικό κόστος 7.397,88€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%

2. Η εταιρεία “ΜΑΡΚΟΣ Δ. ΡΟΥΣΣΟΣ”αναδεικνύεται μειοδότης
- για το Πετρέλαιο Κίνησης με έκπτωση 0% από τη μέση τιμή καυσίμων για ολόκληρη την
ποσότητα.
- για την Αμόλυβδη βενζίνη έκπτωση 0% από τη μέση τιμή καυσίμων για το 50% της
ποσότητας.
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- για το Πετρέλαιο Θέρμανσης με έκπτωση 3% από τη μέση τιμή καυσίμων για ολόκληρη την
ποσότητα.
3. Η εταιρεία “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” αναδεικνύεται μειοδότης:
- για την Αμόλυβδη βενζίνη έκπτωση 0% από τη μέση τιμή καυσίμων για το 50% της
ποσότητας.
Β. Εγκρίνει το από 11/6/2015 κάτωθι διευκρινιστικό έγγραφο, της εταιρείας «ΤΑ ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΚΙΑ»,
Γεώργιος Ρούσσος και ΣΙΑ Ο.Ε:

Προς Δήμο Σύρου-Ερμούπολης
Επιτροπή Διαγωνισμού

Σύρος 11-06-2015

ΘΕΜΑ: Προσφορά για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ,
ΦΟΔΣΑ, ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016»

Κατά την υποβολή της Οικονομικής Προσφοράς της εταιρείας που εκπροσωπώ “ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΟΥΣΣΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” από λάθος αναγράφηκε η τιμή προϋπολογισμού του Πετρελαίου
Κίνησης στην τιμή προσφοράς της Αμόλυβδης Βενζίνης.
Πρόθεση της εταιρείας που εκπροσωπώ ήταν να δοθεί έκπτωση 0% επί της μέσης τιμής της
Αμόλυβδης Βενζίνης και για το λόγο αυτό έπρεπε να υποβάλω την τιμή του προϋπολογισμού,
από λάθος όμως αναγράφηκε η τιμή προϋπολογισμού του Πετρελαίου Κίνησης.
Παρακαλώ όπως αποδεχθείτε την αίτηση μου και θεωρήσετε ως προσφορά έκπτωσης για την
προμήθεια Αμόλυβδης Βενζίνης 0% επί της μέσης τιμής.
Ευχαριστώ
Για την εταιρεία
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
Γ. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ, ΦΟΔΣΑ, ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016», στις κάτωθι εταιρείες:
1. Στην εταιρεία “ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.” με ΑΦΜ 099380299, Ταχυδρομική Διεύθυνση
30 χιλ. Θες/νίκης-Κιλκίς, 61100 ΜΑΝΔΡΕΣ
-για τα Ελαιολιπαντικά με συνολικό κόστος 7.397,88€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%
2. Στην εταιρεία “ΜΑΡΚΟΣ Δ. ΡΟΥΣΣΟΣ” με ΑΦΜ 073770619, Ταχυδρομική Διεύθυνση
Λαζαρέττα, 84100 Σύρος
- για το Πετρέλαιο Κίνησης με έκπτωση 0% από τη μέση τιμή καυσίμων για ολόκληρη την
ποσότητα.
- για την Αμόλυβδη βενζίνη έκπτωση 0% από τη μέση τιμή καυσίμων για το 50% της
ποσότητας.
- για το Πετρέλαιο Θέρμανσης με έκπτωση 3% από τη μέση τιμή καυσίμων για ολόκληρη την
ποσότητα.
3. Στην εταιρεία “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” με ΑΦΜ 800348100, Βάρη 84 100 Σύρος
- για την Αμόλυβδη βενζίνη έκπτωση 0% από τη μέση τιμή καυσίμων για το 50% της
ποσότητας.

ΑΔΑ: ΩΒΡΞΩΗΟ-ΞΘΚ
Δ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ, ΦΟΔΣΑ, ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016», μετά τον προσυμβατικό έλεγχο
από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

