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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
140/2016
από το πρακτικό της 13ης/ 23.09.2016 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα 5ο:

Κήρυξη έκπτωτου του αναδόχου: «ΣΙΩΧΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ» της προμήθειας
υγρών καυσίμων του Δήμου Αγιάς και των Νομικών του Προσώπων.

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα
7:00 μ.μ., συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με
αριθμό πρωτοκόλλου 8769/19.09.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 4071/2012
και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους
και στους Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρο 67 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του ν. 4172/2013.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αναστασίου Ιωάννης
3. Βατζιάς Αντίγονος
4. Γιάνναρος Γεώργιος
5. Γιαννουλέα Χριστίνα
6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
7. Ζιούλη Αναστασία
8. Καλαγιάς Γρηγόριος
9. Κασίδας Ιωάννης
10. Μάρκου Σωτήριος
11. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
12. Μασούρας Γεώργιος
13. Μπάτσικας Βασίλειος
14. Ολύμπιος Αθανάσιος
15. Σκαπέτης Αντώνιος
16. Σκαρκάλης Χρήστος
17. Σουλιώτης Θεόδωρος
18. Σμυρλής Βασίλειος
19. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
20. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
21. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
22. Αγγελακόπουλος Ρίζος
23. Κούκας Γεώργιος
24. Μπεϊνάς Αντώνιος
25. Λέτσιος Βασίλειος
26. Ριζούλης Στέφανος
27. Σιμούλης Θωμάς
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Ευάγγελος Λάμπρου (Μεγαλοβρύσου) και
Γεώργιος Μπαράκος (Γερακαρίου).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
Επίσης στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών
Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης
Μπουρνάκας.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:
Θέμα 5ο:

Κήρυξη έκπτωτου του αναδόχου: «ΣΙΩΧΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ» της προμήθειας
υγρών καυσίμων του Δήμου Αγιάς και των Νομικών του Προσώπων.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός, που έθεσε
υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
«Σας γνωρίζουμε ότι με την 193/2015 (ΑΔΑ: 7ΦΑ9Ω6Ι-ΕΜ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού
Διεθνή Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Αγιάς και των Νομικών
του Προσώπων για το έτος 2016, συνολικού προϋπολογισμού 313.815,16 ευρώ (με το ΦΠΑ).
Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Με την υπ’ αριθμ. 48/2016 (ΑΔΑ: 7ΧΞΚΩ6Ι-ΧΡΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε κατακύρωση
της προμήθειας υγρών καυσίμων για τις κάτωθι ομάδες:
- ΟΜΑΔΑ 1 - Δ. ΑΓΙΑΣ ΓΙΑ Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ, ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ & ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ
- ΟΜΑΔΑ 3 - Ν.Π.Δ.Δ. "ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ"
- ΟΜΑΔΑ 4 - Ν.Π.Ι.Δ."ΚΑΛΥΨΩ" ΓΙΑ Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ, ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ
- ΟΜΑΔΑ 6 - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ, ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ
- ΟΜΑΔΑ 8 - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ.
στον ανάδοχο Σιώχα Βασίλειο του Αντωνίου, «Υγρά Καύσιμα – Λιπαντικά – Αξεσουάρ», με
Α.Φ.Μ.:029814040, Δ.Ο.Υ.: Α΄ Λάρισας, και έδρα: 22ο χλμ Επαρχιακής Οδού Λάρισας - Αγιάς, Τ.Κ.:40003,
Τηλ.: 2494071397.
Μετά την 10/ΠΣ/2016 πράξη προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας συμβάσεων της 2ης Υπηρεσίας Επιτρόπου
Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Λάρισας, ακολούθησε η σύναψη των σχετικών συμβάσεων, την 24.5.2016 και
31.5.2016 μεταξύ του προμηθευτή υγρών καυσίμων Σιώχα Βασιλείου και των ως άνω εκτεθέντων πέντε
νομικών προσώπων του Δήμου Αγιάς, καθώς και η ανάρτηση αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων, με ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ:
- 16SYMV004440048 2016-05-24 (ΟΜΑΔΑ 1: Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ, ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ, ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΓΙΑΣ),
- 16SYMV004501434 2016-06-01 (ΟΜΑΔΑ 3: Ν.Π.Δ.Δ. "ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ)
- 16SYMV004698477 2016-07-01 (ΟΜΑΔΑ 4 - Ν.Π.Ι.Δ."ΚΑΛΥΨΩ" ΓΙΑ Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ, ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ)
- 16SYMV004498067 2016-06-01 (ΟΜΑΔΑ 6: ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ, ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ, ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ)
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16SYMV004499156 2016-06-01 (ΟΜΑΔΑ 8: ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ).

Ακολούθως με τις αριθμ. πρωτ. 5798/22.06.2016, 5822/22.06.2016, 5824/22.6.2016, 61/05.07.2016 και
171/31.08.2016 από κοινού αιτήσεις – δηλώσεις των Σιώχα Βασιλείου του Αντωνίου και Σιώχα Αντωνίου
του Βασιλείου, προς το Δήμο Αγιάς, την Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης, την Ενιαία Σχολική
Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης, την Κοινωφελή Επιχείρηση "ΚΑΛΥΨΩ" και το Ν.Π.Δ.Δ. "ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ"
αντίστοιχα, υποβλήθηκε αίτημα του πρώτου ως άνω επαγγελματία, για την υποκατάστασή του στην υλοποίηση
των συμβάσεων από τον δεύτερο.
Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι προέκυψαν (στο πρόσωπό του) σοβαρά προβλήματα υγείας – απρόβλεπτα κατά
το χρόνο υπογραφής των συμβάσεων - που σε συνδυασμό με την ηλικία του καθιστούσαν αδύνατη την
ανταπόκριση στις υποχρεώσεις που ανέλαβε για την προμήθεια των εν λόγω ειδών. Επιπλέον, πρότεινε την
ανάληψη των υποχρεώσεων, που απορρέουν από τις ως άνω συμβάσεις, από τον υιό του, στον οποίο
παραχώρησε τα περιουσιακά στοιχεία της ατομικής του επιχείρησης, ενώ παράλληλα αποτυπώνονταν η
βούληση του τελευταίου (Αντώνιος Σιώχας – υιός του αναδόχου), να δεσμευθεί για την ολοκλήρωση της
σύμβασης (πλήρη παράδοση των αγαθών).
Προσκομίστηκαν, δε, η με αριθμό 606/16.6.2016 Βεβαίωση του Μητρώου της Α΄ Δ.Ο.Υ. Λάρισας, με την
οποία έγινε παύση εργασιών της ατομικής επιχείρησης του Βασιλείου Σιώχα (Α.Φ.Μ.: 029814040) και η με
αριθμό 1720/07.06.2016 αντίστοιχη Βεβαίωση – Δήλωση μεταβολής, από την οποία προκύπτει ότι έχει γίνει,
ήδη, έναρξη εργασιών της ατομικής επιχείρησης του Σιώχα Αντωνίου (Α.Φ.Μ.: 111255816) με κύρια
δραστηριότητα το εμπόριο υγρών καυσίμων.
Περαιτέρω, ο Αντώνιος Σιώχας υπέβαλλε φάκελο προς το Δήμο Αγιάς (με αριθμ. πρωτ. 7248/28.07.2016), με
δικαιολογητικά που πιστοποιούν την επαγγελματική και τεχνική του καταλληλότητα, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού, ήτοι υπεύθυνες δηλώσεις για τυχόν περιορισμούς,
τεχνική προσφορά των υπό προμήθεια ειδών, άδεια λειτουργίας πρατηρίου καυσίμων, πιστοποιητικό
Επιμελητηρίου, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, ποινικό μητρώο και πιστοποιητικά από το αρμόδιο
Πρωτοδικείο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς με την υπ’ αριθμ. 123/2016 απόφασή του (Α.Δ.Α.: ΩΡΦΥΩ6Ι-Ε5Ξ)
λαμβάνοντας υπόψη: α) το ανωτέρω αίτημα τροποποίησης των συμβάσεων και υποκατάστασης αναδόχου, β)
την άμεση και επιτακτική ανάγκη προμήθειας καυσίμων (δεδομένης της διακοπής εργασιών του αναδόχου
προμηθευτή), γ) το γεγονός ότι κατά την πρότερη διαγωνιστική διαδικασία είχε κατατεθεί μία μόνο προσφορά
για τις ομάδες υγρών καυσίμων (που τελικώς κατέληξαν σε σύναψη σύμβασης με τον ως άνω ανάδοχο),
καθώς και δ) την υπ’ αριθμ. 7251/28.07.2016 σύμφωνη γνώμη του γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπή
διενέργειας διαγωνισμού), αποφάσισε την εκχώρηση του αντικειμένου των εν λόγω συμβάσεων προμήθειας
υγρών καυσίμων, κατά το μέρος που αφορά το Δήμο Αγιάς και τις Σχολικές Επιτροπές, από τον αρχικό
ανάδοχο (Σιώχας Βασίλειος) στο νέο ανάδοχο (Σιώχα Αντώνιο) και την προσκόμιση από τον τελευταίο
εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης των όρων των υπό τροποποίηση συμβάσεων.
Επιπλέον, τα νομικά πρόσωπα του οικείου Δήμου «ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ» και «ΚΑΛΥΨΩ» αποφάσισαν, με τις
8/2016 και 31/2016 αποφάσεις των Διοικητικών τους Συμβουλίων, αντίστοιχα, την εκχώρηση των σχετικών
συμβάσεων στο νέο ανάδοχο, κατά τα προεκτεθέντα.
Εν συνεχεία, ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας επικύρωσε
την απόφαση 123/2016 του Δ.Σ. του Δήμου Αγιάς, με την με αριθμό 11063/134043/06.09.2016
(ΑΔΑ:70ΑΚΟΡ10-ΕΨΤ) απόφασή του θεωρώντας την κατά τεκμήριο νόμιμη.
Κατόπιν, η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αγιάς, με το υπ’ αριθμ. 8425/08.09.2016 έγγραφό της, υπέβαλλε
προς το Ελεγκτικό Συνέδριο τα τροποποιημένα σχέδια σύμβασης, που αφορούν στην ανάθεση προμήθειας
υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, προκειμένου να διενεργηθεί
έλεγχος νομιμότητας.

Σελίδα 4 από 6

ΑΔΑ: 606ΡΩ6Ι-ΟΞΕ

Η 2η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Νομού Λάρισας με το υπ’ αριθμ. 60406/14.09.2016
έγγραφό της προς το Δήμο Αγιάς, κοινοποίησε την υπ’ αριθμ. 14/ΠΣ/2016 πράξη του Προ-συμβατικού
Ελέγχου Δημοσίων Συμβάσεων.
Στην ανωτέρω πράξη του, το Ελεγκτικό Συνέδριο, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του (ΕΚΠΟΤΑ) και τις
διατάξεις του Π.Δ. 60/2007, αναφέρει ότι: «ούτε από το κοινοτικό δίκαιο, ούτε από τον Κανονισμό
Προμηθειών ΟΤΑ και τη διακήρυξη, είναι επιτρεπτό, ενόψει της ανάγκης διασφάλισης του ελεύθερου και
ανόθευτου ανταγωνισμού και των αρχών της διαφάνειας των διαδικασιών και της ίσης μεταχείρισης των
διαγωνιζομένων, να αλλοιωθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ουσιωδώς, το αντικείμενο του
διαγωνισμού που προκηρύχθηκε για την ανάθεσή τους, τέτοια δε αλλοίωση συνιστά και η υποκατάσταση του
αναδόχου από νέο αντισυμβαλλόμενο, εφόσον αυτή δεν προβλέπεται από την αρχική σύμβαση, κρίνει ότι , με
την 123/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς καθώς και με τις υπ’ αριθμ. 8/2016 και 31/2016
αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων, έγκριση της εκχώρησης των
απορρεουσών από την αρχική σύμβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σε νέο ανάδοχο παρίσταται μη
νόμιμη. Εξάλλου, περίπτωση δικαιολογητικού, της απαγόρευσης υποκατάστασης, λόγου της εκτέλεσης των
υποχρεώσεων του αρχικού αντισυμβαλλόμενου προμηθευτή από τη, συνεχίζουσα την εμπορική εκπροσώπηση
των εν λόγω ειδών του διαγωνισμού , νέα επιχείρηση του Σιώχα Αντώνιου, δεν συντρέχει (βλ. μειοψ.
Πρ135/2014 Κλιμ. στο ΙV Τμ. Ελ. Συν.) καθόσον δεν πρόκειται για περίπτωση συγχώνευσης επιχειρήσεων,
αλλά για παύση εργασιών ατομικής επιχείρησης και έναρξη εργασιών νέας ατομικής επιχείρησης επί της
οποίας ο αρχικός πάροχος (που υποκαθίσταται) δεν έχει εξουσία διευθύνσεως και συνεπώς δεν ευθύνεται εις
ολόκληρον για την καλή εκτέλεση των όρων των αρχικώς, συναφθέντων συμβάσεων.
Κατά συνέπεια, η 2η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Νομού Λάρισας κρίνει ότι ο έλεγχος
απέβη αρνητικός και ότι κωλύεται η υπογραφή των σχετικών συμβάσεων».
Κατόπιν όσων εκτέθηκαν δεν είναι δυνατή η υποκατάσταση του προμηθευτή από τρίτο πρόσωπο στο σύνολο ή
μέρος της προμήθειας και στην περίπτωση συνολικής η μερικής αδυναμίας του προμηθευτή να παραδώσει τα
συμβατικά υλικά, όπως στην περίπτωση του αναδόχου Σιώχα Βασιλείου, ακολουθείται η διαδικασία της
κηρύξεως αυτού ως έκπτωτου, όπως ορίζεται ρητά στην παρ. 2 του άρθρου 35 του ΕΚΠΟΤΑ, ενώ συνέπεια
της έκπτωσης είναι η επιβολή σε βάρος του προμηθευτή των κυρώσεων της παρ. 5 του άρθρου 35 του
ΕΚΠΟΤΑ.
Με βάση τα παραπάνω, εισηγούμαστε με απόφασή σας:
Α) Να κηρύξετε έκπτωτο τον προμηθευτή «Σιώχα Βασίλειο του Αντωνίου» ανάδοχο των κάτωθι συμβάσεων
που αφορούν στην «Προμήθεια υγρών καυσίμων» του Δήμου Αγιάς, των Σχολικών Επιτροπών καθώς και των
Νομικών του Προσώπων:
- 16SYMV004440048 2016-05-24 (ΟΜΑΔΑ 1: Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ, ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ, ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΓΙΑΣ),
- 16SYMV004501434 2016-06-01 (ΟΜΑΔΑ 3: Ν.Π.Δ.Δ. "ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ)
- 16SYMV004698477 2016-07-01 (ΟΜΑΔΑ 4 - Ν.Π.Ι.Δ."ΚΑΛΥΨΩ" ΓΙΑ Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ, ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ)
- 16SYMV004498067 2016-06-01 (ΟΜΑΔΑ 6: ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ, ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ, ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ)
- 16SYMV004499156 2016-06-01 (ΟΜΑΔΑ 8: ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ).
- Β) Να επιβάλλεται σε βάρος του προμηθευτή «Σιώχα Βασίλειο του Αντωνίου» τις κυρώσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 35 του ΕΚΠΟΤΑ, ήτοι:
- Κατάπτωση ολική της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων των ανωτέρω συμβάσεων και ειδικότερα:
η υπ’ αριθμό 272/23-05-2016 εγγυητική επιστολή (Γραμμάτιο Συστάσεως Παρακαταθήκης) του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 2.245,19€ υπέρ Δήμου Αγιάς, η υπ’ αριθμό 268/2305-2016 εγγυητική επιστολή (Γραμμάτιο Συστάσεως Παρακαταθήκης) του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων, ποσού 955,19€ υπέρ της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής, η υπ’ αριθμό 271/23-05-2016
εγγυητική επιστολή (Γραμμάτιο Συστάσεως Παρακαταθήκης) του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων, ποσού 813,01€ υπέρ της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής, η υπ’ αριθμό 279/24-05-2016
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εγγυητική επιστολή (Γραμμάτιο Συστάσεως Παρακαταθήκης) του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων, ποσού 82,00€ υπέρ της Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΚΑΛΥΨΩ» και η υπ’ αριθμό 280/2405-2016, εγγυητική επιστολή (Γραμμάτιο Συστάσεως Παρακαταθήκης) του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων, ποσού 211,38€ υπέρ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ».
Καταλογισμός σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή του ποσού που θα αντιστοιχεί σε τυχόν διαφορά
έκπτωσης που προκαλεί ζημία των αναθετουσών αρχών, όπως αυτή θα προκύψει από τη νέα
διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια υγρών καυσίμων, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 5 του
άρθρου 35 του ΕΚΠΟΤΑ και βάσει της γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου (Επιτροπή διενέργειας
διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών ΕΚΠ-ΟΤΑ)

Δεδομένου ότι, η ατομική επιχείρηση «Σιώχας Βασίλειος του Αντωνίου» έχει προβεί σε παύση εργασιών,
στην προκειμένη περίπτωση δεν τυχαίνουν εφαρμογής οι διατάξεις της περ. γ της παρ. 5 του άρθρου 35 του
ΕΚΠΟΤΑ, όπου ορίζεται ως μία από τις κυρώσεις ο προσωρινός αποκλεισμός του προμηθευτή από τις
προμήθειες του Ο.Τ.Α. για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι μικρότερο του εξαμήνου, ούτε
μεγαλύτερο του έτους».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών,
- τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- τις διατάξεις του άρθρου 35 της υπ’ αριθμ. 11389/1993 (Β΄185) απόφασης του ΥΠΕΣΔΔΑ: «Ενιαίος
κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ),
- το υπ’ αριθμ. 60406/14.09.2016 έγγραφο της 2ης Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
του Νομού Λάρισας με προς το Δήμο Αγιάς, με το οποίο κοινοποιήθηκε στο Δήμο Αγιάς η υπ’
αριθμ. 14/ΠΣ/2016 πράξη του Προ-συμβατικού Ελέγχου Δημοσίων Συμβάσεων,
- την υπ’ αριθμ. 123/2016 (ΑΔΑ: ΩΡΦΥΩ6Ι-Ε5Ξ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς με
θέμα: «Λήψη απόφασης για την εκχώρηση των συμβάσεων και την αναδοχή των υποχρεώσεων που
απορρέουν απ’ αυτές, της προμήθειας υγρών καυσίμων των Δημοτικών Ενοτήτων Αγιάς, Λακέρειας
και Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς καθώς και των σχολικών επιτροπών του Δήμου Αγιάς»,
- την υπ’ αριθμ. 193/2015 (ΑΔΑ: 7ΦΑ9Ω6Ι-ΕΜ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Αγιάς με θέμα: «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για
την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2016 και διάθεση πιστώσεων»,
- την υπ’ αριθμ. 48/2016 (ΑΔΑ: 7ΧΞΚΩ6Ι-ΧΡΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Αγιάς με θέμα: «Έγκριση του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την
ανάδειξη του αναδόχου για την προμήθεια: “Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών”»,
και μετά από συζήτηση

Αποφασίζουμε ομόφωνα
Α. Κηρύσσουμε έκπτωτο τον προμηθευτή με την επωνυμία: «Σιώχας Βασίλειος του Αντωνίου» ανάδοχο
των κάτωθι συμβάσεων που αφορούν στην «Προμήθεια υγρών καυσίμων» του Δήμου Αγιάς, των
Σχολικών Επιτροπών καθώς και των Νομικών του Προσώπων:
- 16SYMV004440048 2016-05-24 (ΟΜΑΔΑ 1: Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ, ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ, ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΓΙΑΣ),
- 16SYMV004501434 2016-06-01 (ΟΜΑΔΑ 3: Ν.Π.Δ.Δ. "ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ)
- 16SYMV004698477 2016-07-01 (ΟΜΑΔΑ 4 - Ν.Π.Ι.Δ. "ΚΑΛΥΨΩ" ΓΙΑ Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ,
ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ)
- 16SYMV004498067 2016-06-01 (ΟΜΑΔΑ 6: ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ, ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ, ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ)
- 16SYMV004499156 2016-06-01 (ΟΜΑΔΑ 8: ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ).
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Β. Επιβάλλουμε σε βάρος του προμηθευτή με την επωνυμία: «Σιώχας Βασίλειος του Αντωνίου» τις
κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 35 του ΕΚΠΟΤΑ και συγκεκριμένα την ολική κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων των ανωτέρω συμβάσεων και ειδικότερα:
- την ολική κατάπτωση της υπ’ αριθμό 272/23-05-2016 εγγυητικής επιστολής (Γραμμάτιο Συστάσεως
Παρακαταθήκης) του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 2.245,19€ υπέρ του Δήμου
Αγιάς,
- την ολική κατάπτωση της υπ’ αριθμό 268/23-05-2016 εγγυητικής επιστολής (Γραμμάτιο Συστάσεως
Παρακαταθήκης) του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 955,19€ υπέρ της Α/θμιας
Σχολικής Επιτροπής,
- την ολική κατάπτωση της υπ’ αριθμό 271/23-05-2016 εγγυητικής επιστολής (Γραμμάτιο Συστάσεως
Παρακαταθήκης) του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 813,01€ υπέρ της Β/θμιας
Σχολικής Επιτροπής,
- την ολική κατάπτωση της υπ’ αριθμό 279/24-05-2016 εγγυητικής επιστολής (Γραμμάτιο Συστάσεως
Παρακαταθήκης) του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 82,00€ υπέρ της Κοινωφελούς
Επιχείρησης «ΚΑΛΥΨΩ» και
- την ολική κατάπτωση της υπ’ αριθμό 280/24-05-2016, εγγυητικής επιστολής (Γραμμάτιο Συστάσεως
Παρακαταθήκης) του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 211,38€ υπέρ του Ν.Π.Δ.Δ.
«ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ».
Γ. Εγκρίνουμε τον καταλογισμό σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή με την επωνυμία: «Σιώχας
Βασίλειος του Αντωνίου» του ποσού που θα αντιστοιχεί σε τυχόν διαφορά έκπτωσης που προκαλεί ζημία
των αναθετουσών αρχών, όπως αυτή θα προκύψει από τη νέα διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια
υγρών καυσίμων, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 5 του άρθρου 35 του ΕΚΠΟΤΑ και βάσει της
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου (Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης
αποτελεσμάτων διαγωνισμών ΕΚΠ-ΟΤΑ).
Δ. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια», να αποσταλεί για
τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας στον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
και να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 140/2016.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Αργυρούλης

