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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Συνεδρίαση 19η της 17.06.2021
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικό από την 19η Συνεδρίαση της 17-06-2021 της Οικονομικής Επιτροπής.
Αρ. Απόφασης: 176/2021
Περίληψη: Προσφυγή στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016 για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για την
«Προμήθεια καυσίμων και Λιπαντικών», με αρ. μελ. 4/2020, για τις ομάδες: Β, Δ, Ε & ΣΤ1.

Στη Νέα Σμύρνη σήμερα την 17-06-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00΄ συνήλθε η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Νέας Σμύρνης, σε τηλεδιάσκεψη, αποτελούμενη από τους:
1. ΚΟΥΠΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟ
2. ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ
3. ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
4. ΣΥΡΙΓΟ ΠΟΛΥΔΩΡΟ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
5. ΚΡΙΚΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
6. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΩΡΟΘΕΑ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
7. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
8. ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
οι οποίοι κλήθηκαν με την υπαρ. πρ. 13215/04-06-2021 πρόσκληση του Προέδρου-Αντιδημάρχου αυτής.
Τα τακτικά μέλη κ.κ. Κουτελάκης Γεώργιος, ο οποίος αναπληρώνεται από την κ. Αγγελίδου Μαρία και
Παυλόπουλος Θεμιστοκλής απουσίαζαν λόγω κωλύματος, αν και νόμιμα κλήθηκαν.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού βρέθηκε σε απαρτία με τα πιο πάνω μέλη, προέβη στην συζήτηση επί του
5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Κύριε Πρόεδρε,
Με τις υπ’ αριθ. 72/2020 και 118/2020 Αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Νέας Σμύρνης εγκρίθηκε η
διενέργεια διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άνω των ορίων) πολυετούς δαπάνης
ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.710.000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την προμήθεια καυσίμων
και λιπαντικών για τρία έτη, με την διαδικασία του κατεπείγοντος βάσει της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν.
4412/2016. Ακολούθως, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ενέκρινε (α) την υπ’ αριθ. 4/2020 μελέτη τεχνικές προδιαγραφές της Διεύθυνσης Ελέγχου και Προστασίας Περιβάλλοντος, και (β) καθόρισε τους
όρους της υπ’ αριθ. Πρωτ. 24821/30.12.2020 Διακήρυξης με ΑΔΑΜ: 20PROC007966201 και Αριθ.
Συστ/τος ΕΣΗΔΗΣ 102034,1 (σχετ. η 278/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
Με την υπ’ αριθ. 10/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό αξιολόγησης
δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών που υπεβλήθησαν στα πλαίσια
διενέργειας του ανωτέρω ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, αναδείχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι για
τις ομάδες Α και ΣΤ2, και επαναπροκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τις ομάδες Β, Γ, Δ, Ε και ΣΤ1 επειδή
απέβησαν άγονες. Ως εκ τούτου, και λαμβανομένης υπόψη της επείγουσας ανάγκης για την όσο το
δυνατόν συντομότερη σύναψη σύμβασης για την εν λόγω προμήθεια, την 02.02.2021 δημοσιεύθηκε ο
επαναληπτικός ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με αριθ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 105811 (διακήρυξη
αριθ. πρωτ. 2356/03.02.2021 ΑΔΑΜ: 21PROC008088910 2021-02-03).
Κατά της ανωτέρω Απόφασης (10/2021) ασκήθηκε προδικαστική προσφυγή για την ομάδα Γ –
Λιπαντικά με αποτέλεσμα να παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον
διαγωνισμό έως ότου αποφανθεί σχετικά η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Παραλλήλως,
προχώρησε η διαδικασία της δημόσιας σύμβασης για τις ομάδες Α και ΣΤ2 και διαβιβάστηκε ο φάκελος
του αρχικού διαγωνισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον προσυμβατικό έλεγχο σύμφωνα με τα άρθρα
35 και 36 του ν. 4129/2013 και με την υπ’ αριθ. 104/2021 Πράξη αποφασίστηκε ότι δεν κωλύεται η
σύναψη σύμβασης για τις ανωτέρω ομάδες.
Αμέσως μετά την κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 510/2021 Απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών και προκειμένου ο Δήμος μας να συμμορφωθεί με τις επισημάνσεις της ως άνω απόφασης, η
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών γνωμοδότησε στην Οικονομική Επιτροπή την λήψη Απόφασης για
μερική τροποποίηση των όρων διακήρυξης (σχετ. η 78/2021 ΑΟΕ).
Ο εν λόγω διαγωνισμός επαναπροκηρύχθηκε με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 8015/02.04.2021 διακήρυξη
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(ΑΔΑΜ: 21PROC008387988 2021-04-02 - αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 108488) με καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών την 18.04.2021. Μετά από τον έλεγχο και την αξιολόγηση των
υποβληθέντων προσφορών ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος για τις ομάδες: Ομάδα Β (CPV: 091321004) «Βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων», Ομάδα Δ (CPV: 09123000-7) «Φυσικό αέριο για κίνηση
οχημάτων»Ομάδα Ε (CPV: 09135100-5) «Πετρέλαιο θέρμανσης»Ομάδα ΣΤ1 (CPV: 09132100-4 )
«Καύσιμα και λιπαντικά για λοιπές ανάγκες» - «Βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων» επειδή δεν υπεβλήθη
καμία προσφορά.
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών περί ματαίωσης
της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για τις ανωτέρω ομάδες σύμφωνα με το άρθρο 106 παρ. 1
περ. α, απεστάλη το υπ’ αριθ πρωτ. ……… αίτημα του Δήμου μας προς την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) για την παροχή της σύμφωνης γνώμης της, σύμφωνα με το άρθρο 2
παρ.2γ.δδ του Ν.4013/2011, προκειμένου να προσφύγουμε στην διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016 για την σύναψη
δημόσιας σύμβασης των ως άνω αναφερόμενων ομάδων του διαγωνισμού.
Με το υπ’ αριθ. πρωτ. έγγραφό της, η Αρχή έκανε αποδεκτό το αίτημά μας και μας παρέχει την
σύμφωνη γνώμη της για την προσφυγή στην ανωτέρω διαδικασία.
Ως εκ τούτου και λαμβάνοντας υπόψη:
- Την υπ. αρ. 4/2020 μελέτη πολυετούς δαπάνης της Διεύθυνσης Προστασίας και Ελέγχου
περιβάλλοντος που αφορά στην «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών» για τρία (3) έτη.
- Την υπ. αρ. 72/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ ΩΨΓΓΩΚ3-Ρ6Ο).
- Την υπ’ αρ. 118/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 6ΟΨ3ΩΚ3-Σ3Ψ).
- Την υπ’ αρ. 278/2020 (ΑΔΑ: 9ΕΒ9ΩΚ3-0ΛΜ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί εγκρίσεως της
υπ’ αριθ. 4/2020 μελέτης και καθορισμού όρων διακήρυξης που αφορά στην «Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών» (αρ. μελ. 4/2020).
- Την υπ’ αρ. πρωτ. 24821/30.12.2020 Διακήρυξη Δημάρχου (ΑΔΑΜ 20PROC007966201).
- Την υπ’ αρ. 10/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ6ΔΖΩΚ3-ΨΚΒ) περί εγκρίσεως
πρακτικών αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών και οικονομικών προσφορών.
- Την 22/2021( ΑΔΑ: 64ΙΕΩΚ3-01Ι) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί ανάδειξης οριστικών
αναδόχων των ομάδων Α και ΣΤ2.
- Την υπ’ αριθ. 78/2021 (ΑΔΑ: ΨΤ5ΚΩΚ3-Β1Τ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί τροποποίησης
των όρων διακήρυξης του ανωτέρω διαγωνισμού.
- Την υπ’ αριθ. 134/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί εγκρίσεως πρακτικών αξιολόγησης
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών και οικονομικών προσφορών του επαναληπτικού διαγωνισμού.
- Το γεγονός ότι ο αρχικός και ο επαναληπτικός διαγωνισμός απέβησαν άγονοι για την προμήθεια των
κάτωθι ομάδων:
Ομάδα Β (CPV: 09132100-4) «Βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων», προϋπολογιζόμενου ποσού 96.774,00€
(120.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24) για τρία έτη και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 20.6641.0006.
Ομάδα Δ (CPV: 09123000-7) «Φυσικό αέριο για κίνηση οχημάτων», προϋπολογιζόμενου ποσού
120.967,74€ (150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) για τρία έτη και θα βαρύνει τον ΚΑΕ
20.6641.0009.
Ομάδα Ε (CPV: 09135100-5) «Πετρέλαιο θέρμανσης», για τα Δημοτικά Κτίρια, προϋπολογιζόμενου
ποσού 16.935,00€ (21.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) για τρία έτη και θα βαρύνει τον ΚΑΕ
10.6643.0001.
Ομάδα ΣΤ1 (CPV: 09132100-4 ) «Καύσιμα και λιπαντικά για λοιπές ανάγκες» - «Βενζίνη αμόλυβδη 95
οκτανίων» προϋπολογιζόμενου ποσού 15.574,31€ (19.312,14€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) για
τρία έτη και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 35.6644.0001.
- Την επείγουσα ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των υπηρεσιακών
οχημάτων.
- Το αίτημα του Δήμου μας προς την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) για
την παροχή σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2γ.δδ του Ν.4013/2011, για την προσφυγή
στην διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, βάσει του άρθρου 32
παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016.
- Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 13895/11.06.2021 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΑΑΔΗΣΥ) και τίτλο: «ΓΝΩΜΗ Δ41/2021» με το οποίο μας παρέχεται η σύμφωνη γνώμη για
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προσφυγή στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016,
παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώμα να λάβει απόφαση για την προσφυγή στην διαδικασία
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ.
α του ν. 4412/2016, για την ανάθεση των ανωτέρω άγονων ομάδων της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια
καυσίμων και λιπαντικών (Αριθ. Μελ. 4/2020) για τις ανωτέρω ομάδες.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την μεγαλύτερη προσφερόμενη ποσοστιαία έκπτωση
επί των Μέσων Λιανικών Τιμών (Μ. Λ. Τ.), κατά την ημέρα παραδόσεως, βάσει του «Kαθημερινού
Δελτίου Επισκόπησης Τιμών Υγρών Καυσίμων», του Τμήματος Παρατηρητηρίων Τιμών/ της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
για το Νομό Αττικής (http://www.fuelprices.gr/). Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό,
χωρίς να υπερβαίνει το 5% σύμφωνα με το άρθρο 63 Ν.4257/2014.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο – Αντιδήμαρχο και αφού έλαβε υπόψη της :
 Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3463/06 και τις διατάξεις του άρ. 72 του Ν.3852/10, όπως
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του αρ. 3 του Ν. 4623/19 και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 40
του Ν. 4735/2020
 Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016
 Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.4257/2014
 Την υπαρ. 4/2020 μελέτη πολυετούς δαπάνης της Διεύθυνσης Προστασίας και Ελέγχου
περιβάλλοντος
 Την υπαρ. 72/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ ΩΨΓΓΩΚ3-Ρ6Ο).
 Την υπαρ. 118/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 6ΟΨ3ΩΚ3-Σ3Ψ).
 Την υπαρ. 278/2020 (ΑΔΑ: 9ΕΒ9ΩΚ3-0ΛΜ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της
ανωτέρω μελέτης και των όρων διακήρυξης της εν λόγω προμήθειας
 Την υπαρ. 10/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ6ΔΖΩΚ3-ΨΚΒ) περί έγκρισης
πρακτικών αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών και οικονομικών προσφορών.
 Την 22/2021( ΑΔΑ: 64ΙΕΩΚ3-01Ι) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί ανάδειξης οριστικών
αναδόχων των ομάδων Α και ΣΤ2.
 Την υπαρ. 78/2021 (ΑΔΑ: ΨΤ5ΚΩΚ3-Β1Τ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί τροποποίησης
των όρων διακήρυξης του ανωτέρω διαγωνισμού.
 Την υπαρ. 134/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικών αξιολόγησης
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών και οικονομικών προσφορών του επαναληπτικού
διαγωνισμού.
 Το γεγονός ότι ο αρχικός και ο επαναληπτικός διαγωνισμός απέβησαν άγονοι για την προμήθεια των
ομάδων Β «Βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων», Δ «Φυσικό αέριο για κίνηση οχημάτων», Ε «Πετρέλαιο
θέρμανσης» και ΣΤ1 «Καύσιμα και λιπαντικά για λοιπές ανάγκες»
 Το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των
υπηρεσιακών οχημάτων.
 Το υπαρ. Πρωτ. 13895/11.06.2021 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΑΑΔΗΣΥ) και τίτλο: «ΓΝΩΜΗ Δ41/2021» με το οποίο μας παρέχεται η σύμφωνη γνώμη για
προσφυγή στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016,
Μετά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει ομόφωνα την προσφυγή στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016 για την σύναψη δημόσιας
σύμβασης για την «Προμήθεια καυσίμων και Λιπαντικών», με αρ. μελ. 4/2020, για τις ομάδες: Β, Δ, Ε
& ΣΤ1.
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Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την μεγαλύτερη προσφερόμενη ποσοστιαία έκπτωση
επί των Μέσων Λιανικών Τιμών (Μ. Λ. Τ.), κατά την ημέρα παραδόσεως, βάσει του «Kαθημερινού
Δελτίου Επισκόπησης Τιμών Υγρών Καυσίμων», του Τμήματος Παρατηρητηρίων Τιμών/ της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
για το Νομό Αττικής (http://www.fuelprices.gr/). Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό,
χωρίς να υπερβαίνει το 5% σύμφωνα με το άρθρο 63 Ν.4257/2014.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ
ΚΡΙΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΩΡΟΘΕΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ακριβές Αντίγραφο
Νέα Σμύρνη 17.06.2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

EFSTATHIOS KOUPAS
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