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ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικών
                  διαγωνισμών του Δήμου για την εκτέλεση της προμήθειας καυσίμων -
                 λιπαντικών για την κίνηση των μεταφορικών μέσων & πετρελαίου
                 θέρμανσης  έτους 2016 για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών
                 του προσώπων, κατόπιν πρόσκλησης για συμμετοχή σε διαδικασία
                 διαπραγμάτευσης  (Αριθ. μελ. 35/2016).

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) 
σήμερα την 7η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη 
και ώρα 14:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την 
υπ' αριθ. 23222/03-11-2017 πρόσκληση του Αντιπροέδρου κ. ΔΟΣΧΟΡΗ 
Κωνσταντίνου - Δημοτικού Συμβούλου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε 
σε κάθε ένα μέλος της, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα 
της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί 
συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα πέντε 
(5), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Βλάσσης 
Ευάγγελος, 3.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 4.Ράτης Σπυρίδωνας, (2ο 
αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας στη θέση του κ. Παπαθανασίου 
Αθανάσιου), 5.Παντελέου Κων/νος (3ο αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας 
στη θέση του κ. Νικολάου Σωτήριου).
Α π ό ν τ ε ς: 1.Γεωργίου Χαράλαμπος, 2.Δόσχορης Κων/νος, οι οποίοι δεν 
προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Επί του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη 
των μελών της Oικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο, στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η υπ’ αριθ. 35/2016 μελέτη (επικαιροποιημένη σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
4412/2016) του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & 
Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία αφορά την προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών & 
πετρελαίου θέρμανσης, για το έτος 2016, προς κάλυψη αφενός των αναγκών 
κίνησης των μεταφορικών μέσων & μηχανημάτων έργων και διαφόρων 
εργαλείων του Δήμου, αφετέρου την κάλυψη λοιπών αναγκών των διαφόρων 
υπηρεσιών του Δήμου και των ν.π.δ.δ. αυτού, καθώς και την κάλυψη των 
αναγκών θέρμανσης των δημοτικών καταστημάτων, των Δημοτικών Αθλητικών 
Εγκαταστάσεων, καθώς και των κτιρίων των ν.π.δ.δ. του Δήμου, 
προϋπολογισμού δαπάνης #489.301,70# € πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικού 
προϋπολογισμού #606.734,11# €.



Ειδικότερα 
1) η προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες κίνησης των μεταφορικών μέσων και 
πετρελαίου θέρμανσης του Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π. θα βαρύνει τους Κ.Α.15-6641.005 & 
15-6643.005 με #4.992,24# € και #4.998,40# € αντίστοιχα του προϋπολογισμού 
του.
1α.Η υπ’ αριθ. 24/28-07-2016 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 
(ΑΔΑ:7ΥΖΖ469ΗΒ7-ΥΝΗ) του ν.π.δ.δ. του Δήμου μας "Δημοτικός Οργανισμός 
Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας Δήμου Λουτρακίου - Αγ. 
Θεοδώρων" (Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.), περί διάθεσης πιστώσεων σε βάρος του 
προϋπολογισμού του, έτους 2016, καθώς και δέσμευσης εγγραφής των 
απαιτούμενων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του, έτους 2017, προς 
ολοκλήρωση της προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών για την κίνηση των 
μεταφορικών μέσων και καυσίμων θέρμανσης.
2) όσον αφορά την αντίστοιχη προμήθεια των ν.π.δ.δ. του Δήμου μας - Σχολικές 
Επιτροπές, αυτές δεν υποχρεούνται στη σύνταξη προϋπολογισμού. 
2α.Οι υπ’ αριθ. 13/23-6-2016 (ΑΔΑ:6Ξ45ΟΞΥ6-ΧΘΣ) & 07/23-6-2016 
(ΑΔΑ:Ω7ΒΘΟΞΥ6-ΧΙΞ) Αποφάσεις Διοικητικών Συμβουλίων των ν.π.δ.δ. του 
Δήμου μας "Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου – 
Αγίων Θεοδώρων" & "Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων", αντίστοιχα, αναφορικά με το θέμα, σύμφωνα με 
τις οποίες οι δαπάνες για την κάλυψη των αναγκών τους σε πετρέλαιο 
θέρμανσης ανέρχονται στα ποσά των 30.000,00 € & 30.000,00 € αντίστοιχα, για 
το σχολικό έτος 2016 – 2017.

Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω, ο συνολικός προϋπολογισμός των 5ου, 6ου, 
7ου  & 8ου ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ είναι 56.435,70€ χωρίς Φ.Π.Α, ενώ 
αναλυτικά είναι :
5ος ΤΜ.  ΠΡ/ΣΜΟΣ (Δ.Ο.Κ.Ο.Π.Α.Π.) ποσόν 4.026,00€ για αμόλυβδη βενζίνη
6ος ΤΜ. ΠΡ/ΣΜΟΣ (Δ.Ο.Κ.Ο.Π.Α.Π.) ποσόν 4.022,90€ για πετρέλαιο θέρμανσης
7ος ΤΜ. ΠΡ/ΣΜΟΣ (Α/ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) ποσόν 24.193,40€ για 

πετρέλαιο θέρμανσης
8ος ΤΜ. ΠΡ/ΣΜΟΣ (Β/ΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) ποσόν 24.193,40€ για 

πετρέλαιο θέρμανσης
2. Η υπ’ αριθ. 361/2016 (ΑΔΑ:ΩΥ4ΜΩΛ3-4ΕΞ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, 
με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια στο Δήμο μας της προμήθειας καυσίμων & 
λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης έτους 
2016, κατόπιν διεξαγωγής ηλεκτρονικού, διεθνούς, ανοικτού διαγωνισμού.
3. Η υπ’ αριθ. 236/2016 (ΑΔΑ:ΩΞ74ΩΛ3-4ΨΔ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 
με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού δημόσιου 
μειοδοτικού διαγωνισμού, με ημερομηνία διεξαγωγής την 21-2-2017.
4. Η υπ' αριθ. 798/18-01-2017 (ΑΔΑ:7ΗΟ0ΩΛ3-ΗΤΝ) περιληπτική διακήρυξη 
δημοπρασίας της εν θέματι  προμήθειας και οι εφημερίδες στις οποίες 
δημοσιεύτηκε.  
5. Η υπ' αριθ. 22371/20-01-2017 δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6. Το από 28-2-2017 1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ (αποσφράγισης & αξιολόγησης 
δικαιολογητικών και Τεχνικών Προδιαγραφών) της επιτροπής διαγωνισμού  που 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 35/13-3-2017 (ΑΔΑ: 72Ο5ΩΛ3-35Φ) Απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής (ΑΟΕ)
7. Το από 17-3-2017 2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ (αποσφράγισης και αξιολόγησης των 
Οικονομικών Προσφορών)  της επιτροπής διαγωνισμού  που εγκρίθηκε με την 
υπ’ αριθ. 57/28-3-2017 (ΑΔΑ: 6ΤΔΧΩΛ3-ΑΞ3) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
(ΑΟΕ) στην οποία αποφασίστηκε:



 η ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για τους 1ο, 2ο, 3ο & 4ο Τμηματικούς 
Προϋπολογισμούς της μελέτης και
 η ματαίωση του διαγωνισμού λόγω άγονου για τους 5ο, 6ο, 7ο & 8ο τμηματικούς 
προϋπολογισμούς, διότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά και τη προσφυγή στην 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 με απόφαση 
του αρμοδίου οργάνου. 
8. Το από 11-4-2017  3ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ (κατακύρωσης) της επιτροπής διαγωνισμού  
που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 84/28-4-2017 (ΑΔΑ:6Ξ6ΘΩΛ3-Λ7Δ, σε ορθή 
επανάληψη) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΟΕ), με την οποία 
κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διεξαχθέντος ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού όσον αφορά τους 1ο (καύσιμα – Δήμος), 2ο (πετρέλαιο θέρμανσης – 
Δήμος), 3ο (πετρέλαιο κίνησης – Κολυμβητήριο),  4ο (λιπαντικά – Δήμος) 
τμηματικούς προϋπολογισμούς της υπ’ αριθ. 35/2016 μελέτης. 
9. Η υπ’ αρ. 62/2017 Απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ, με την οποία παρέχει τη 
σύμφωνη γνώμη της για τη διενέργεια της διαδικασίας με διαπραγμάτευση για 
τους 5ο, 6ο, 7ο& 8ο τμηματικούς προϋπολογισμούς της ανωτέρω μελέτης. 
10. Η υπ’ αριθ. 3/2017, με αριθ. πρωτ.52032/23-08-2017 (αριθ. πρωτ. Δήμου μας 
17110/24-08-2017), Πράξη του Επιτρόπου της Υπηρεσίας Ελεγκτικού Συνεδρίου 
Ν. Κορινθίας, σύμφωνα με την οποία, κατόπιν ελέγχου νομιμότητας της 
διαδικασίας ανάδειξης αναδόχων και των σχεδίων των σχετικών συμβάσεων, δεν 
κωλύεται η υπογραφή τους.
11. Η υπ' αριθ. 212/2017 (ΑΔΑ:ΩΘΛΨΛ3-ΣΔΙ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με 
την οποία εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς 
δημοσίευση διακήρυξης και χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των αρχικών όρων της 
Σύμβασης, για την ανάθεση των 5ου, 6ου, 7ου & 8ου τμηματικών προϋπολογισμών 
(Τ.Π.) της υπ’ αριθ. 35/2016 μελέτης, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 1 & 2α του 
Ν4412/2016, διότι ο διαγωνισμός απέβη άγονος για τους εν λόγω Τ.Π.
12. Η υπ' αριθ. 21766/18-10-2017 (ΑΔΑ:6ΛΖΩΩΛ3-Σ4Ρ) Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος προς όλους τους ενδιαφερόµενους, προκειμένου να λάβουν 
µέρος στην από το νόµο προβλεπόµενη ανωτέρω διαδικασία διαπραγµάτευσης 
για την προµήθεια καυσίμων, λιπαντικών & πετρελαίου θέρμανσης, για το έτος 
2016, προς κάλυψη αναγκών των ν.π.δ.δ. του Δήμου, με καταληκτική 
ημερομηνία την 31-10-2017.
13. Το από 07-11-2017 Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την 
ηλεκτρονική αποσφράγιση δικαιολογητικών, κατόπιν της διαδικασίας 
διαπραγµάτευσης, που διενεργήθηκε μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (με α/α ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού συστήματος 47461), σύμφωνα με το οποίο ουδεμία προσφορά 
κατατέθηκε από ενδιαφερόμενο για την εν λόγω προμήθεια των 5ου, 6ου, 7ου & 8ου 
τμηματικών προϋπολογισμών της υπ’ αριθ. 35/2016 μελέτης, μέχρι την εκπνοή 
της προθεσμίας.
14. Το γεγονός ότι οι εν λόγω τμηματικοί προϋπολογισμοί αφορούν την 
προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των μεταφορικών μέσων και πετρελαίου 
θέρμανσης για το έτος 2016, προς κάλυψη των αναγκών των Νομικών 
Προσώπων του Δήμου, ενώ παράλληλα κρίνεται επιτακτική η ανάγκη εκτέλεσής 
της, λόγω της φύσης αυτής, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη 
λειτουργία των ν.π.
15. Η από 7-11-2017 εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής, με την οποία προτείνει 
αφενός τη ματαίωση του διαγωνισμού για τους 5ο, 6ο, 7ο & 8ο τμηματικούς 
προϋπολογισμούς (Δ.Ο.Κ.Ο.Π.Α.Π. - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ), καθότι απέβη 
άγονος, κι αφετέρου την παραπομπή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, 
προκειμένου να επιλεγεί η διαδικασία ολοκλήρωσης του διαγωνισμού.



Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις 
του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, καθώς και 
αυτές του Ν. 4412/2016,  μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ 
των μελών της,

 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α
1. Εγκρίνει το από 07-11-2017 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής για την 
ηλεκτρονική αποσφράγιση δικαιολογητικών, κατόπιν της διαδικασίας 
διαπραγµάτευσης, που διενεργήθηκε μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (με α/α ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού συστήματος 47461) για την εκτέλεση των 5ου, 6ου, 7ου & 8ου 
τμηματικών προϋπολογισμών της υπ’ αριθ. 35/2016 μελέτης, που αφορούν την 
προμήθεια καυσίμων και πετρελαίου θέρμανσης προς κάλυψη των αναγκών των 
ν.π.δ.δ. Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π. - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ.
2. Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για την επιλογή της 
διαδικασίας εκτέλεσης της προμήθειας των 5ου, 6ου, 7ου & 8ου τμηματικών 
προϋπολογισμών της υπ’ αριθ. 35/2016 μελέτης, που αφορούν την προμήθεια 
καυσίμων και πετρελαίου θέρμανσης προς κάλυψη των αναγκών των ν.π.δ.δ. 
Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π. & ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, και συγκεκριμένα με τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης, λόγω κατεπείγοντος.

Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 314/2017.

            Ο Πρόεδρος         Τα Μέλη
 της Οικονομικής Επιτροπής           ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος

   Δήμαρχος   
                                                                      ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος

                                                                      ΡΑΤΗΣ Σπυρίδων
   Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ  
                                                                     ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ Κωνσταντίνος


