ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 44ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:315/2018
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 12 του µήνα Οκτωβρίου του έτους
2018, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την
αριθ. πρωτ: 20209/8-10-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Περδικάρης Αθανάσιος
2. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Σέρβος Κων/νος
4. Καββαδάς Θωµάς
5. Καρφάκη Μαριάννα
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.

Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας
διαγωνισµού που αφορά ανοιχτό διεθνή διαγωνισµό για την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για τις
ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας και των νοµικών του προσώπων για το έτος 2018 της µε αριθµ.4237/2018
∆ιακήρυξης µε τον αριθ. συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 55168,1, και κατακύρωση αποτελέσµατος»
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Αντιδήµαρχος

ΘΕΜΑ 2 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως 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 50/2018 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές
και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων και
λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας και των νοµικών του προσώπων για το έτος 2018, εκδόθηκε
από το ∆ήµαρχο η µε αριθµ. 4237/6-03-2018 διακήρυξη διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια
καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας και των νοµικών του προσώπων για το έτος
2018, µε χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ., µε Α∆ΑΜ 18PROC002769195.
Με την υπ΄αριθ.292/2018-Α∆Α:ΨΚΘΖΩΛΙ-Η∆0 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 04-092018 πρακτικό. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, η ανάδοχος εταιρεία ELDONS HELLAS LTD κλήθηκε µε
την υπ’ αριθ. πρωτ.18652/18-09-2018 ηλεκτρονική πρόσκληση µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ να υποβάλει, εντός είκοσι (20)
ηµερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης τα προβλεπόµενα από το άρθρο 2.2.8.2. της διακήρυξης
δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Η Επιτροπή διαγωνισµού µε το 11-10-2018 πρακτικό αφού προχώρησε σε αποσφράγιση του ηλεκτρονικού και
φυσικού φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε έλεγχο τους, διαπίστωσε την πληρότητά τους και
πρότεινε την κατακύρωση του διαγωνισµού στον ανωτέρω προµηθευτή.
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Ύστερα από τα ανωτέρω και σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, η Οικονοµική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει
το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης και
έχει ως εξής:
«Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών
(ηλεκτρονική αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης)
Στη Λευκάδα σήµερα στις 11/10/2018, ηµέρα της εβδοµάδας Πέµπτη και ώρα 15:30 , συνεδρίασε η
Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών η οποία συστάθηκε η οποία συστάθηκε µε την
αριθµ.82/2018 (Α∆Α:7Θ4ΗΩΛΙ-Γ∆6) απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να προκειµένου να
προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ο προσωρινός µειοδότης στο πλαίσιο
διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια της κατηγορίας
ΙΙ:ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ για τις ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας και των νοµικών του προσώπων για το έτος 2018 (µε
αριθµ.4237/2018 ∆ιακήρυξης) η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 55168,1
αριθµό συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ,
δηµοσιεύθηκε νοµίµως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων,
λαµβάνοντας Α∆ΑΜ 18PROC002769195.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1
Γεωργακόπουλος Ανδρέας, ΤΕ13 Τεχνολογίας Γεωπονίας, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό
µέλος, Πρόεδρος
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Βουκελάτος Θωµάς , ΤΕ 3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος του ∆ήµου,
τακτικό µέλος,
∆ευτεραίος Παντελεήµων,∆Ε29 Οδηγών, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος.

1. Με το υπ’ αριθ. 4/08/2018
πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών και
ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για ανωτέρω διακήρυξη, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της
εταιρείας ELDONS HELLAS LTD µε έδρα Σουλίου 20 , Νέα Χαλκηδόνα, Τ.Κ 14343 Αθήνα, Α.Φ.Μ:095170766
∆.Ο.Υ.: Ν.Ιωνίας ως προσωρινού αναδόχου. Με την υπ΄αριθ. 292/2018-Α∆Α:ΨΚΘΖΩΛΙ-Η∆0 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό.
2. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στην εταιρεία ELDONS HELLAS LTD, µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ,
ηλεκτρονική πρόσκληση µε τον οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσµίας, είκοσι (20) ηµερών από την
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην
παράγραφο 2.2.8.2 της ανωτέρω διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων
αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.
Σύµφωνα µε το άρθρο 3.2 της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα
(«προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείων pdf και προσκοµίζονται κατά
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής τους. Όταν
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου και στον έλεγχο πληρότητας
των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν µε αυτόν.
3. Η ανωτέρω πρόσκληση, όπως φαίνεται στο σύστηµα του ΕΣΗ∆ΗΣ κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο
την 20-09-2018. Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε ηλεκτρονικά την 25-09-2018 το φάκελο δικαιολογητικών
κατακύρωσης. Συνεπώς, η κατάθεσή τους ήταν εµπρόθεσµη.
4. Η Επιτροπή προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν είναι τα ακόλουθα:
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
1.
ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΩΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
2.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ELDON΄S HELLAS LTD
3.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ELDON΄S HELLAS LTD
4.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ
5.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΩΝ
6.
ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ-∆ΗΛΩΣΗ
7.
ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
8.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(ΕΒΕΑ)
9.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2015-2016-2017
10.
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
11.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ(TAXISNET)
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12.
13.
14.
15.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ ELDON΄S HELLAS LTD
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΓΕΜΗ ELDON΄S HELLAS LTD
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ

5. Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, λαµβάνοντας τον υπ’ αριθ.
19276/26-09-2018 αριθµό πρωτοκόλλου, φάκελο δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στο παραπάνω άρθρο
της διακήρυξης, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας.
Συνεπώς, η κατάθεση του φυσικού φακέλου είναι εµπρόθεσµη.
Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε µονογραφή των δικαιολογητικών που
υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν µέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα:
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
1.
ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΩΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
2.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ELDON΄S HELLAS LTD
3.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ELDON΄S HELLAS LTD
4.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ
5.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΩΝ
6.
ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ-∆ΗΛΩΣΗ
7.
ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
8.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(ΕΒΕΑ)
9.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2015-2016-2017
10.
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
11.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ(TAXISNET)
12.
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
13.
ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ ELDON΄S HELLAS LTD
14.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΓΕΜΗ ELDON΄S HELLAS LTD
15.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
6. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σ έντυπη
µορφή είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.8.2 της διακήρυξης.
7. Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή να κατακυρωθεί η προµήθεια
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ στην εταιρεία ELDONS HELLAS LTD µε έδρα Σουλίου 20 , Νέα Χαλκηδόνα, Τ.Κ 14343 Αθήνα,
Α.Φ.Μ:095170766 ∆.Ο.Υ.: Ν.Ιωνίας γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται…»

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2) τους όρους της υπ΄αριθ. 4237/2018 ∆ιακήρυξης, µε συστηµικό αριθµό 55168,1

και Α∆ΑΜ

18PROC002769195 διακήρυξης
3) τα από 4-09-2018 και 11-10-2018 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισµού
4) Την υπ’ αριθ. 8/2018-Α∆Α:6ΛΘΧΩΛΙ-1Α3 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,

απόφαση ανάληψης

υποχρέωσης
5) Τη βεβαίωση του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης)
ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ 1α του
άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση στα οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης .
6) τα στοιχεία του φακέλου
7) Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10

8) Την ανωτέρω εισήγηση,
Οµόφωνα αποφασίζει:

α. Την έγκριση του υπ’ αριθ. 11-10-2018 Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού και
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β. Την κατακύρωση του ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού

για την

προµήθεια ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ στην εταιρεία

ELDONS HELLAS LTD µε έδρα Σουλίου 20 , Νέα Χαλκηδόνα, Τ.Κ 14343 Αθήνα, Α.Φ.Μ:095170766 ∆.Ο.Υ.:
Ν.Ιωνίας γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύµφωνα µε το Βιβλίο IV (άρθρα 345 έως 374)
του Ν. 4412/2016.
Επισηµαίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 105 παρ.1 του Ν.4412/2016, το άρθρο 364 του Ν.4412/2016 και το
άρθρο 3.4 της διακήρυξης ότι η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της
κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 315/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

4

