ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της µε αριθ. 48ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:350/2018
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 7 του µήνα Νοεµβρίου του έτους
2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 22364/2-11-2018 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. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Σέρβος Κων/νος
4. Καββαδάς Θωµάς
5. Χαλικιάς Ευάγγελος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ εκτός ηµερήσιας διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας
διαγωνισµού που αφορά στην µε αριθµ.17522/30-08-2018 πρόσκληση για διαπραγµάτευση χωρίς
προηγούµενη δηµοσίευση για προµήθεια καυσίµων για τις ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας και των Νοµικών του
Προσώπων έτους /2018 µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ και χωρίς τροποποίηση των όρων
υπ΄αρ.4237/2018 διακήρυξης, και κατακύρωση αποτελέσµατος.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, η Ο.Ε. οµόφωνα αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας
διάταξης θέµατος σχετικά µε έγκριση πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού που αφορά στην µε
αριθµ.17522/30-08-2018 πρόσκληση για διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση για προµήθεια
καυσίµων για τις ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας και των Νοµικών του Προσώπων έτους /2018 µέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ και χωρίς τροποποίηση των όρων υπ΄αρ.4237/2018 διακήρυξης, και
κατακύρωση αποτελέσµατος.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση
της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Θέτουµε υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής 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»
Με την υπ’ αρ. 482/2017 (Α∆Α:Ψ6Μ0ΩΛΙ-ΩΟΤ) απόφαση του ∆ηµοτικού συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια
της προµήθειας καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας ΚΑΙ των Νοµικών Προσώπων
του για το έτος 2018, συνολικού πρ/σµού 463.528,120€ µε ΦΠΑ 24% µε τη διαδικασία του ηλεκτρονικού
ανοιχτού διαγωνισµού και σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της 272/2017 τεχνικής µελέτης της ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών και τις διατάξεις του Ν. 4412/16. Με την υπ’αρ. 50/2018 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισµού και
στη συνέχεια εκδόθηκε από το ∆ήµαρχο η υπ’ αριθµ. 4237/2018 µε Α∆ΑΜ 18PROC002769195 διακήρυξη
διαγωνισµού, περίληψη της οποίας δηµοσιεύτηκε νοµίµως. Σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης η
προµήθεια διαιρούνταν σε δύο τµήµατα σε καύσιµα και λιπαντικά.
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Στο διενεργηθέντα διαγωνισµό έλαβαν µέρος τρεις (3) συµµετέχοντες και κατέθεσαν προσφορά µόνο για την
οµάδα των Λιπαντικών. Για την οµάδα των καυσίµων ∆ΕΝ κατατέθηκε καµία προσφορά και η Οικονοµική
Επιτροπή µε την µε αρ. 137/2018 απόφασή της κήρυξε ως άγονη τη διαδικασία του διενεργηθέντος
διαγωνισµού για την οµάδα των καυσίµων, µετά από τις σχετικές εισηγήσεις της επιτροπής αξιολόγησης του
διαγωνισµού και µε την αριθµ.186/2018 µαταίωσε τη διαγωνιστική διαδικασία για τα καύσιµα και δεν προέβη σε
απόφαση για προσφυγή στη διαδικασία ανάθεσης κατόπιν διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση
και χωρίς τροποποίηση των όρων της 4237/2018 διακήρυξης, σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016,
πριν την έκδοση σύµφωνης γνώµης από την ΕΑΑ∆ΗΣΥ.
Η Ε.Α.Α∆Η.ΣΥ. εξέδωσε τη µε αριθµ. ∆89/2018 σύµφωνη γνώµη της για την προσφυγή σε διαπραγµάτευση
χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση για προµήθεια καυσίµων για τις ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας και των
Νοµικών του Προσώπων έτους 2018, µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ και χωρίς
τροποποίηση των όρων υπ΄αρ.4237/2018 διακήρυξης
Ακολούθησαν:
• η µε αριθµ.267/2018-Α∆Α:6ΝΣΨΩΛΙ-ΑΓΒ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την προσφυγή σε
διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση για προµήθεια καυσίµων για τις ανάγκες του ∆ήµου
Λευκάδας και των Νοµικών του Προσώπων έτους 2018, προϋπολογισµού 429.279,32 ευρώ µε Φ.Π.Α.
24%, µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ και χωρίς τροποποίηση των όρων
υπ΄αρ.4237/2018 διακήρυξης και
• η µε αριθµ. 17522/30-08-2018 πρόσκληση σε διαπραγµάτευση µέσω του συστήµατος του ΕΣΗ∆ΗΣ στις
19/09/2018
Στην πρόσκληση συµµετείχε ένας (1) οικονοµικός φορέας.
Η Επιτροπή διαγωνισµού µε το 19/09/2018 πρακτικό αφού προχώρησε σε αποσφράγιση του ηλεκτρονικού και
φυσικού φακέλου των δικαιολογητικών-τεχνικής προσφοράς προχώρησε στον έλεγχο και αξιολόγησή τους,
διαπίστωσε την πληρότητά τους µε τους όρους της διακήρυξης. Το εν λόγω πρακτικό, που αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης, έχεις ως εξής:
«
Στη Λευκάδα σήµερα στις 19/09/2018, ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 10.00 π.µ., συνεδρίασε η Επιτροπή
διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 η οποία συστάθηκε µε την
αριθµ.82/2018 (Α∆Α:7Θ4ΗΩΛΙ-Γ∆6) απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να αποσφραγίσει τους ηλεκτρονικούς
φακέλους των συµµετεχόντων της µε αριθµ.17522/30-08-2018 πρόσκλησης σε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη
δηµοσίευση για προµήθεια καυσίµων για τις ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας και των Νοµικών του Προσώπων έτους 2018,
προϋπολογισµού 429.279,32 ευρώ µε Φ.Π.Α. 24% , µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ και χωρίς
τροποποίηση των όρων της υπ΄αρ.4237/2018 διακήρυξης
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1 Γεωργακόπουλος Ανδρέας, ΤΕ13 Τεχνολογίας Γεωπονίας, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος, Πρόεδρος
2 Βουκελάτος Θωµάς , ΤΕ 3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος,
3 ∆ευτεραίος Παντελεήµων,∆Ε29 Οδηγών, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος.
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε την πρόσκληση η 13-09-2018 και ώρα 10:00 π.µ.
και η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 19-09-2018 και ώρα 10:00:00. π.µ.
1. Προκειµένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε στο ΕΣΗ∆ΗΣ µε τα
διαπιστευτήρια της (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον συστηµικό αριθµό 63819,1 και
διαπίστωσε αφενός ότι η διαπραγµάτευση ήταν χαρακτηρισµένη από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι είχε
υποβληθεί εµπρόθεσµα µία προσφορά µε µοναδικό αριθµό συστήµατος 110265 ως παρακάτω:
α/α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Ηµ/νία και ώρα
υποβολής προσφοράς
13-09-2018/09:46:43

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Καραβέλα Φύσσες, 31100
Λευκάδα, Α.Φ.Μ:997915143 ∆.Ο.Υ. : Λευκάδας
Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενό της
προσφοράς.
2. Στη συνέχεια τα µέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών
καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό
κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές.
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3. Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία η προσφορά αποσφραγίσθηκε και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος
«∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» της προσφοράς µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο
περιεχόµενο του.
4. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχοµένου του ηλεκτρονικού φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής –
Τεχνική προσφορά» που είχε υποβάλει ο συµµετέχων για την κατηγορία και διαπίστωσε ότι είναι πλήρη και σύµφωνα µε τους
όρους της διακήρυξης και την κάνει δεκτή.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.»
Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στο άνοιγµα της οικονοµικής προσφοράς και συνέταξε το από 26-10-2018 πρακτικό της
που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης, έχεις ως εξής:
« Στη Λευκάδα σήµερα στις 26/10/2018, ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή και ώρα 9.20 π.µ., 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 αποσφραγίσει τον ηλεκτρονικό φάκελο
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» του συµµετέχοντος της µε αριθµ.17522/30-08-2018 πρόσκλησης σε διαπραγµάτευση χωρίς
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προηγούµενη δηµοσίευση για προµήθεια καυσίµων για τις ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας και των Νοµικών του Προσώπων
έτους 2018, προϋπολογισµού 429.279,32 ευρώ µε Φ.Π.Α. 24% , µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ και χωρίς
τροποποίηση των όρων της υπ΄αρ.4237/2018 διακήρυξης.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1 Γεωργακόπουλος Ανδρέας, ΤΕ13 Τεχνολογίας Γεωπονίας, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος, Πρόεδρος
2 Βουκελάτος Θωµάς , ΤΕ 3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος,
3 ∆ευτεραίος Παντελεήµων,∆Ε29 Οδηγών, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος.
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη:
1) τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
2) τη µε αριθµ. 4237/2018 µε Α∆ΑΜ 18PROC002769195 διακήρυξη διαγωνισµού ,
3) τη µε αριθµ. 272/2017 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 »,
4) τη µε αριθµ.17522/30-08-2018 πρόσκλησης σε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση για προµήθεια καυσίµων
για τις ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας και των Νοµικών του Προσώπων έτους 2018.
Σήµερα, η Επιτροπή θα προχωρήσει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς του
συµµετέχοντος του οποίου η προσφορά έγινε δεκτή κατά το προηγούµενο στάδιο.
Η Επιτροπή για την ηλεκτρονική αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς συνδέθηκε στο Εθνικό Σύστηµα
∆ηµοσίων Συµβάσεων-ΕΣΗ∆ΗΣ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κος Γεωργακόπουλος Ανδρέας και το µέλος κος
Βουκελάτος Θωµάς καταχώρησαν τους κωδικούς τους (όνοµα χρήστη και προσωπικό κωδικό πρόσβασης) για την
αποσφράγιση. Το τρίτο µέλος ο κος Παντελεήµων ∆ευτεραίος ήταν δεν διαθέτει κωδικό λόγω του περιορισµένου αριθµού
κωδικών που παρέχονται. Ακολούθησε η ηλεκτρονική αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς της συµµετέχουσας
στο διαγωνισµό επιχείρησης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., που αφορά στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ.
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα έγγραφα που κατατέθηκαν ηλεκτρονικά είναι έγκυρα και ως εκ τούτου είναι έγκυρη η
προσφορά.
Η υποβληθείσα οικονοµική προσφορά παρουσιάζεται στον πίνακα του υποφακέλου (Οικονοµική προσφορά), όπως
ελήφθη από την πλατφόρµα του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), ως ακολούθως:
ΟΜΑ∆Α Α : ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α Α1. ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Φ.Π.Α.24%
ΤΙΜΗ
(€)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΙ∆ΟΣ
ΜΟΝΑ∆Α
Α/Α
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΧΩΡΙΣ
ΑΞΙΑ ΜΕ
(€)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Φ.Π.Α. (€)
Φ.Π.Α.
(€)
32.728,80
169.098,80
1
Πετρέλαιο κίνησης
λίτρα
130.000
1,049
136.370,00
2

Βενζίνη αµόλυβδη

λίτρα

Πετρέλαιο
Λίτρα
θέρµανσης
ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α Α2. ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.
3

12.500

1,251

15.637,50

5.400

0,81

4.374,00

3.753,00

19.390,50

1.049,76

5.423,76

4

Πετρέλαιο κίνησης

λίτρα

3.200

1,049

3.356,80

805,63

4.162,43

5

Βενζίνη αµόλυβδη

λίτρα

5.000

1,251

6.255,00

1.501,20

7.756,20

388,80

2.008,80

7.776,00

40.176,00

5.832,00

30.132,00

Πετρέλαιο
λίτρα
2.000
0,81
θέρµανσης
ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α Α3. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
6

Πετρέλαιο
λίτρα
40.000
0,81
θέρµανσης
ΥΠΟ-ΟΜΑ∆Α Α4. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
7

8

Πετρέλαιο
θέρµανσης

32.400,00

0,81

24.300,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

224.313,30

λίτρα

30.000

1.620,00

53.835,19

278.148,49

Η υποβληθείσα οικονοµική προσφορά κρίνεται αποδεκτή, καθώς είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης.
Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:
α) την υποβληθείσα προσφορά
β) τη συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της µε αριθµ. 4237/2018 διακήρυξης και
της µε αριθµ. 272/2017 µελέτης του ∆ήµου,
γ) το γεγονός ότι η επιχείρηση ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. πρόσφερε ποσοστό έκπτωσης 1,119 % επί του συνόλου
των ειδών της ΟΜΑ∆ΑΣ Α , ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΑ 224.313,30 χωρίς ΦΠΑ 24% ευρώ από την τιµή του ενδεικτικού
προϋπολογισµού των 226.853,300 ευρώ της µε αριθµ. 4237/2018
διακήρυξης και της µε αριθµ.272/2017 µελέτης του
∆ήµου,
δ) το γεγονός ότι σε σχέση µε τις τρέχουσες στην αγορά τιµές και τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά η
προσφερόµενη τιµή από την επιχείρηση ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. είναι οικονοµική και συµφέρουσα για το ∆ήµο,
προτείνει προς τη Οικονοµική Επιτροπή:

3

την ανάδειξη της επιχείρησης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. µε έδρα Καραβέλα, Φύσσες, 31100 Λευκάδα, Α.Φ.Μ:
997915143 ∆.Ο.Υ.: Λευκάδας, ως προσωρινού αναδόχου της προµήθειας καυσίµων, οµάδας Α για τις ανάγκες του ∆ήµου
Λευκάδας και των Νοµικών του Προσώπων το έτος 2018, γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.»
Στη συνέχεια απεστάλη η µε αριθµ. 21800/26-10-2018 πρόσκληση στον οικονοµικό φορέα για υποβολή δικαιολογητικών
κατακύρωσης.
Η Επιτροπή προέβη στο άνοιγµα στη 1-11-2018 στο άνοιγµα του ηλεκτρονικού και φυσικού φακέλου των δικαιολογητικών
κατακύρωσης και συνέταξε το πρακτικό της που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης και έχει ως εξής:
«
Στη Λευκάδα σήµερα στη 1 Νοεµβρίου 2018 ηµέρα της εβδοµάδας Πέµπτη και ώρα 9:20π.µ., συνεδρίασε η Επιτροπή
διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών η οποία συστάθηκε µε την αριθµ.82/2018 (Α∆Α:7Θ4ΗΩΛΙ-Γ∆6)
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ο
προσωρινός µειοδότης της µε αριθµ.17522/30-08-2018 πρόσκλησης σε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση
για προµήθεια καυσίµων για τις ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας και των Νοµικών του Προσώπων έτους 2018,
προϋπολογισµού 429.279,32 ευρώ µε Φ.Π.Α. 24% , µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ και χωρίς
τροποποίηση των όρων της υπ΄αρ.4237/2018 διακήρυξης.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1 Γεωργακόπουλος Ανδρέας, ΤΕ13 Τεχνολογίας Γεωπονίας, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος, Πρόεδρος
2 Βουκελάτος Θωµάς , ΤΕ 3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος,
3 ∆ευτεραίος Παντελεήµων,∆Ε29 Οδηγών, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος.
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη:
1) τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
2) τη µε αριθµ. 4237/2018 µε Α∆ΑΜ 18PROC002769195 διακήρυξη διαγωνισµού ,
3) τη µε αριθµ. 272/2017 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 »,
4) τη µε αριθµ.17522/30-08-2018 πρόσκλησης σε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση για προµήθεια καυσίµων
για τις ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας και των Νοµικών του Προσώπων έτους 2018.
5)Τo από 19-09-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών ελέγχου δικαιολογητικών
6) Ότι µε το από 26-10-2018 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού
αναδόχου της ανωτέρω πρόσκλησης, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της εταιρείας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ε.Ε. µε έδρα Καραβέλα, Φύσσες, 31100 Λευκάδα, Α.Φ.Μ: 997915143 ∆.Ο.Υ.: Λευκάδας, ως προσωρινού αναδόχου. 7)
Ότι σε συνέχεια απεστάλη στην επιχείρηση ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, ηλεκτρονική πρόσκληση µε
τον οποία κλήθηκε να υποβάλει 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 26-102018. Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε ηλεκτρονικά την 30-10-2018 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.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
2.
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
3.
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 571493
4.
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 462162
5.
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 19322
6.
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 88-2012
7.
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 51512
8.
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1062517
9.
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 744530
10.
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 624029
11.
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 579604
12.
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 574576
13.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
14.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΤΣΜΕ∆Ε
15.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΙΚΑ 2
16.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΙΚΑ
17.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΓΕΜΗ
18.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ
19.
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

4

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΣΕΠΕ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΠΡΟ∆. ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΊ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤAXISNET
ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ

5. Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, λαµβάνοντας τον υπ’ αριθ.21925/29-10-2018
αριθµό πρωτοκόλλου, φάκελο δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται, 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. 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.
6. Η επιτροπή έλαβε υπόψη την παραγρ. 1, άρθρο 105, Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 25 του άρθρου
107 του Ν.4497/2017 σύµφωνα µε την οποία ότι, η αρµόδια επιτροπή του διαγωνισµού, µε αιτιολογηµένη εισήγησή της,
µπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα
εκατό και ως εξής: το ποσοστό δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισµούς προϋπολογισθείσας αξίας µέχρι 100.000
ευρώ περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισµούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω
περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α στην περίπτωση της µεγαλύτερης ποσότητας, και ποσοστό που δεν µπορεί να υπερβαίνει το
50% στην περίπτωση µικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόµενου ως
ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.
7. Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της ότι σύµφωνα µε την παρ.6.1.1. της µε αριθµ. 4237/2018 διακήρυξης ο χρόνος
παράδοσης των καυσίµων έχει οριστεί έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2018, ως εκ τούτου χρονικό διάστηµα των δύο
περίπου µηνών είναι περιορισµένο για την απορρόφηση ολόκληρης της ποσότητας, η οποία έχει προβλεφθεί στην
εν λόγω διακήρυξη για κάλυψη αναγκών χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) µηνών.
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή να κατακυρωθεί η προµήθεια καυσίµων για την
οµάδα ∆ηµοτική Ενότητα Λευκάδας για µικρότερη ποσότητα κατά 50% στην εταιρεία επιχείρησης ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΥΡΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. µε έδρα Καραβέλα, Φύσσες, 31100 Λευκάδα, Α.Φ.Μ: 997915143 ∆.Ο.Υ.: Λευκάδας γιατί κατέθεσε
όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Για τις άλλες οµάδες και υποοµάδες της κατηγορίας ΚΑΥΣΙΜΑ η διαγωνιστική διαδικασία απέβη άγονη.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.»

Ύστερα από τα ανωτέρω και σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, η Οικονοµική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει τα
ανωτέρω πρακτικά της επιτροπής διαγωνισµού.»
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
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) Τη µε αριθµ.17522/30-08-2018 πρόσκληση σε διαπραγµάτευση
4) Τα από 19-9-2018, 26-10-2018 και 1-11-2018 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισµού
5)Την υπ’ αριθ. 8/2018-Α∆Α:6ΛΘΧΩΛΙ-1Α3 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία η
δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α.Ε.:10-6643, 15-6643, 20-6641, 20-6644, 25-6641, 25-6642, 25-6644, 30-6641, 356641, 35-6644, 50-6641, 70-6641.001, 70-6641.002. Για τη ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. η δαπάνη θα βαρύνει τον
προϋπολογισµό έτους 2018 σύµφωνα µε την αριθµ.32/2017 µε Α∆Α:6863ΟΕ4Ρ-31Ω απόφαση του ∆.Σ.Για τις
Σχολικές Επιτροπές τις λειτουργικές τους δαπάνες έτους 2018 σύµφωνα µε την αριθµ.53/2017Α∆Α:ΩΣ00ΟΕ9Ω-9ΥΚ απόφαση της Α/θµιας Σχολικής Επιτροπής και τη µε αριθµ.47/2017 –Α∆Α:66ΘΖΟΕ9ΩΤ55 απόφαση Β/θµιας Σχολικής Επιτροπής.
6) τα στοιχεία του φακέλου
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
α. Την έγκριση των υπ’ αριθ. 19-9-2018, 26-10-2018 και 1-11-2018 Πρακτικών της επιτροπής διαγωνισµού και
β. την κατακύρωση για την προµήθεια καυσίµων για την οµάδα ∆ηµοτική Ενότητα Λευκάδας για
µικρότερη ποσότητα κατά 50% στην επιχείρηση µε την επωνυµία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. µε
έδρα Καραβέλα, Φύσσες, 31100 Λευκάδα, Α.Φ.Μ: 997915143 ∆.Ο.Υ.: Λευκάδας γιατί κατέθεσε όλα τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
γ. Για τις άλλες οµάδες και υποοµάδες της κατηγορίας ΚΑΥΣΙΜΑ η διαγωνιστική διαδικασία απέβη άγονη.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 350/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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