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ΘΕΜΑ 2ο
(Ημερήσιας Διάταξης)
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την
«Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης του Δήμου Παιονίας έτους
2019».

Στο Πολύκαστρο σήμερα 21-06-2019 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα
09.00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παιονίας συνήλθε σε
ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Παιονίας, ύστερα από
την αριθμ. 9.079/14-06-2019 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 μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1) Γκουντενούδης Χρήστος,
2) Αριζάνης Ηλίας ,
3)Ευθυμιάδης Λάζαρος , 4)Φράγκος Γεώργιος.
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1)Δεβετζόπουλος Αιμίλιος, 2)Μπαβέλης Δημήτριος ,
3)Σιωνίδης Κωνσταντίνος.
Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
αποφασίσθηκε ομόφωνα η συζήτηση και ψήφιση των παρακάτω θεμάτων:

1.Ανάθεση εργασίας σε δικηγόρο.
2.Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την
«Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης του Δήμου Παιονίας έτους
2019».
3. Απευθείας ανάθεση καυσίμων κίνησης λόγω κατεπειγουσών αναγκών.
4.Εισήγηση 5ης αναμόρφωσης 2019 προϋπολογισμού οικον. έτους 2019

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Με
την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους,
συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την
αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της,
δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες».
Βάσει της 16/2019 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης
του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “ Προμήθεια καυσίμων
κίνησης-θέρμανσης του Δήμου Παιονίας έτους 2019”, εκδόθηκε από το
Δήμαρχο η προκήρυξη του διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ .
Συνολικά έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό τρεις (3) συμμετέχοντες από τους
οποίους έγιναν οι δύο (2) δεκτοί, για τους λόγους που αναφέρονται στο υπ’
αριθμόν 4254/26-03-2019 πρακτικό I της επιτροπής διενέργειας του
διαγωνισμού., που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 42/2019 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής.
Η Επιτροπή διαγωνισμού με το υπ’ αριθ. 5930/22.04.2019 πρακτικό αφού
προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε
έλεγχο τους, διαπίστωσε την πληρότητά τους και πρότεινε την κατακύρωση του
διαγωνισμού στον ανωτέρω προμηθευτή.
Σήμερα καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει το παρακάτω υπ’
αριθ.9289/20-06-2019 πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης της
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Επιτροπής Διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 16/2019 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής. Το πρακτικό που υποβάλλεται προς έγκριση έχει ως
εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Σήμερα την 20-6-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο Πολύκαστρο η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 16/2019 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, για να διενεργήσει τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό (αρ. διαγωνισμού
70081,1) για την “Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης και
λιπαντικών του Δήμου Παιονίας έτους 2019” όπως ορίζεται στην υπ’
αριθμ. 1885/8.2.2019 διακήρυξη του Δημάρχου Παιονίας.
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες:
1) ΔΕΛΑΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2) ΠΙΕΡΡΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
3) ΓΛΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΕΛΗ
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :
 το υπ’ αριθμ. 4254/26.3.2019 πρακτικό παραλαβής προσφορών –
ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής
 την υπ’ αριθμ. 42/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί
έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού
 το υπ’ αριθμ. 5930/22.4.2019 πρακτικό αποσφράγισης οικονομικών
προσφορών
 την υπ’ αριθμ. 51/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί
έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού
προχώρησε στην διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που
κατέθεσε ο Σαουλίδης Θεόδωρος, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7412/17.5.2019
πρόσκληση του Δημάρχου Παιονίας.
Η επιτροπή αφού συνδέθηκε με τους ειδικούς κωδικούς χρηστών, που της
έχουν χορηγηθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, στην
πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, προέβη
στην αποσφράγιση του φακέλου που κατέθεσε ο ενδιαφερόμενος οικονομικός
φορέας και διαπίστωσε ότι έχει καταθέσει νόμιμα και εμπρόθεσμα όλα τα
απαιτούμενα από την αριθμ. 1885/8.2.2019 διακήρυξη έγγραφα.
Συγκεκριμένα:
ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
1. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.
2. Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης, πτωχευτικό συμβιβασμό,
ειδική εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση κ.α.
3. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου.
4. Φορολογική ενημερότητα.
5. Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ.
6. Ένορκη βεβαίωση.
7. Υπεύθυνη δήλωση περί συνδρομής λόγων αποκλεισμού.
Η Επιτροπή μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής του περιεχομένου του
φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, όπως αυτό
έχει αποτυπωθεί έμμεσα στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος, και
ύστερα από συνεδρίαση:
Εισηγείται προς τη Οικονομική Επιτροπή:
Να κατακυρωθεί η προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης- θέρμανσης του Δήμου
Παιονίας, του Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, της Κοινωφελούς Επιχείρησης και των Σχολικών
Επιτροπών Ά/θμιας & ΄Β/θμιας Εκπαίδευσης, στον ΣΑΟΥΛΙΔΗ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟ,
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έναντι του συνολικού ποσού των 510.555,80 €, συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η Οικονομική
Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2) τους όρους της υπ΄αριθ. 1885/08.2.2019 διακήρυξης
3) τα υπ’ αριθ. 9289/20.6.2019, πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού
4) τα στοιχεία του φακέλου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
α. Την έγκριση του υπ’ αριθ. 9289/20.6.2019 πρακτικού της επιτροπής
διαγωνισμού και
β. Την κατακύρωση του διαγωνισμού «Προμήθεια καυσίμων κίνησηςθέρμανσης του Δήμου Παιονίας έτους 2019» στον ΣΑΟΥΛΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟ .

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 62/2019.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύνεται η
συνεδρίαση.
Για το 11ο/2019 Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)
(Υπογραφές)
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ
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