Περίληψη

Δεν κωλύεται η υπογραφή των σχεδίων συμβάσεων για την προμήθεια υγρών καυσίμων για
τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του προσώπων, υπό τον όρο ότι θα αναγραφεί ρητά
πως κατά το χρόνο της παράτασης που προβλέπεται στο άρθρο 2 των υποβληθέντων σχεδίων
σύμβασης, δεν θα επέλθει υπέρβαση των προβλεπόμενων στη διακήρυξη ποσοτήτων και της
προϋπολογιζόμενης δαπάνης αυτών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΣΤ΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΠΡΑΞΗ 50/2017
Αποτελούμενο από την Πρόεδρό του, Ελένη Λυκεσά, Σύμβουλο και τους Νικολέτα Ρένεση και
Νικόλαο
Βόγκα,
Παρέδρους.
Συνήλθε στο Κατάστημά του στις 22 Μαρτίου 2017, για να ελέγξει τη νομιμότητα της
διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και των σχεδίων συμβάσεων για την προμήθεια καυσίμων
από το Δήμο ΧΧΧ και τα νομικά του πρόσωπα, τα στοιχεία των οποίων υποβλήθηκαν στο
Ελεγκτικό
Συνέδριο
στις
24.2.2017
(αριθμ.
πρωτ.
ΕΣ
12166).
Άκουσε την εισήγηση της Παρέδρου Νικολέτας Ρένεση.
Σκέφθηκε
σύμφωνα
και
αποφάσισε τα ακόλουθα:

με

το

νόμο

Ι. Τα σχέδια συμβάσεων και η διαδικασία ανάδειξης αναδόχων για την προμήθεια υγρών
καυσίμων ετών 2016-2017 για τις ανάγκες του Δήμου ΧΧΧ και των νομικών του προσώπων,
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου ΧΧΧ (ΧΧΧ), Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου ΧΧΧ και Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου ΧΧΧ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.262.970,90 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.),
παραδεκτά εισάγονται για έλεγχο νομιμότητας, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κώδικα Νόμων
για το Ελεγκτικό Συνέδριο, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α΄ 52).
ΙΙ. Η ελεγχόμενη διαδικασία, ως εκ του φορέα, του χρόνου έγκρισης προσφυγής σ’ αυτήν,
καθώς και του ύψους της προϋπολογιζόμενης γι’ αυτή δαπάνης, διέπεται από τις διατάξεις
α) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄ 147/8.8.2016), β) του ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87), γ) του άρθρου 4 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Π.Ν.Π) της 12ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ Α΄ 240), που κυρώθηκε με το άρθρο 48 του ν.
4111/2013 (ΦΕΚ Α΄ 18/25.1.2013), δ) του ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 120 Α΄), ε) του άρθρου 63 του ν. 4257/2014
(ΦΕΚ Α΄ 93) και στ) της οικείας διακήρυξης.

ΙΙΙ. Από
τα
στοιχεία
του
φακέλου
προκύπτουν
τα
ακόλουθα:
Α. Με τις 402/9.8.2016, 407/23.8.2016 και 487/19.10.2016 αποφάσεις της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου ΧΧΧ εγκρίθηκε η διενέργεια δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου
και των ανωτέρω αναφερόμενων νομικών του προσώπων κατά το έτος 2016- 2017, καθώς
και οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Τα δημοπρατούμενα είδη
κατηγοριοποιήθηκαν σε τρεις ομάδες (ΟΜΑΔΑ 1: ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ: ΧΧΧ 20.500 lt,
Υπηρεσίες Δήμου 70.000 lt, ΟΜΑΔΑ 2: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ: ΧΧΧ 80.000 lt, Υπηρεσίες Δήμου
800.000lt, ΟΜΑΔΑ 3: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης
220.000 lt, Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας Εκπαίδευσης 200.000lt, ΧΧΧ 15.000 lt, Υπηρεσίες
Δήμου 170.900lt). Κριτήριο κατακύρωσης ορίσθηκε η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (άρθρο 86 ν. 4412/2016) και συγκεκριμένα,
το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της τοπικής μέσης τιμής λιανικής πώλησης, όπως αυτή
διαμορφώνεται την ημέρα παράδοσης με βάση τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών
Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Στην προκήρυξη, η οποία
έλαβε τις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας, προβλέφθηκε επίσης η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς για το σύνολο, για μία ή για περισσότερες των ομάδων αυτών, για τη συνολική,
ωστόσο,
προκηρυχθείσα
ποσότητα
της
κάθε
ομάδας.
Β. Στο διαγωνισμό υπέβαλαν προσφορά οι 1) ΧΧΧ, για την ομάδα 3, 2) ΧΧΧ, για τις ομάδες 1,
2 και 3, 3) ΧΧΧ, για τις ομάδες 1 και 2. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των τεχνικών
προσφορών των διαγωνιζομένων έγιναν δεκτές στο διαγωνισμό όλες οι προσφορές. Στη
συνέχεια, η Επιτροπή διαγωνισμού πρότεινε την κατακύρωση των καυσίμων των ομάδων 1
και 2 στην επιχείρηση ΧΧΧ, με έκπτωση αντίστοιχα 2,15% και 2,55% και της ομάδας 3 στην
επιχείρηση ΧΧΧ, με έκπτωση 1,50%. Με την 609/28.12.2016 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και κατακυρώθηκαν τα δημοπρατούμενα είδη
στις εν λόγω εταιρείες. Ακολούθως, με την 44/7.2.2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που προσκομίστηκαν από τις μειοδότριες επιχειρήσεις
κρίθηκαν πλήρη και αποφασίστηκε η υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. Εξάλλου, με το
9074/21.2.2017 έγγραφο του Δήμου βεβαιώνεται ότι δεν έχουν ασκηθεί και δεν εκκρεμούν
ένδικα βοηθήματα κατά του κατακυρωτικού αποτελέσματος του διαγωνισμού.
IV. Με τα δεδομένα αυτά δεν διαπιστώνονται ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες που να
κωλύουν την υπογραφή των υποβληθέντων για έλεγχο σχεδίων συμβάσεων, υπό τον όρο ότι
θα αναγραφεί ρητά πως κατά το χρόνο της παράτασης που προβλέπεται στο άρθρο 2 των
υποβληθέντων σχεδίων σύμβασης, δεν θα επέλθει υπέρβαση των προβλεπόμενων στη
διακήρυξη ποσοτήτων και της προϋπολογιζόμενης δαπάνης αυτών.
Για τους λόγους αυτούς
Δεν κωλύεται η υπογραφή των σχεδίων συμβάσεων για την προμήθεια υγρών καυσίμων για
τις ανάγκες του Δήμου ΧΧΧ και των νομικών του προσώπων, Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου ΧΧΧ (ΧΧΧ), Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου ΧΧΧ και Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου ΧΧΧ, υπό τον
διαλαμβανόμενο στο σκεπτικό όρο.

