ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 11ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 58/2017
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 22 του µήνα Μαρτίου του
έτους 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 4953/17-3-17 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 έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Καββαδάς Θωµάς
4. Σέρβος Κων/νος
4.
5. Περδικάρης Αθανάσιος
5.
6. Καρφάκη Μαριάννα
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Ο κ. Περδικάρης Αθανάσιος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4ου θέµατος της Η.∆.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 1ο Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού επιτροπής ∆ιενέργειας
και Αξιολόγησης προσφορών για τον µε αριθµ. πρωτ.2408/2017 διεθνή ανοικτό διαγωνισµό για την
προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας, της ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. και
των Σχολικών Επιτροπών Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης έτους 2017, µε χρήση της ηλεκτρονικής
πλατφόρµας του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ, συνολικού προϋπολογισµού 436.104,776 ευρώ µε Φ.Π.Α.
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, η Ο.Ε. οµόφωνα αποφάσισε την συζήτηση εκτός
ηµερήσιας διάταξης του θέµατος για έγκριση πρακτικού επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης
προσφορών για τον µε αριθµ. πρωτ.2408/2017 διεθνή ανοικτό διαγωνισµό για την προµήθεια
καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας, της ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. και των Σχολικών
Επιτροπών Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης έτους 2017, µε χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ, συνολικού προϋπολογισµού 436.104,776 ευρώ µε Φ.Π.Α.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. διάβασε το πρακτικό της επιτροπής και ζήτησε την έγκρισή
του, το οποίο έχει ως εξής:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.2408/2017 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
Στη Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 22/03/2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00,
συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 που
συγκροτήθηκε µε την υπ΄αριθ.52/2017-Α∆Α:6Σ0ΕΩΛΙ-Λ90 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου
Λευκάδας, προκειµένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που
κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού της µε αριθµ. 2408/2017/2016
διακήρυξης για την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας,
της
∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. και των Σχολικών Επιτροπών Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης για το έτος 2017, η οποία
έλαβε τον αριθµό 38597 του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1. Σίδερης Ελευθέριος, ΠΕ Μηχανολόγων-Μηχανικών, υπάλληλος του ∆ήµου,
τακτικό µέλος, ως Πρόεδρος
2. Μαρκεσίνη Αναστασία, ΤΕ Μηχανολόγων-Μηχανικών, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό
µέλος,
3. Βραχνούλας ∆ηµήτριος , ΠΕ Πολικών Μηχανικών, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος
Η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη ότι ο διαγωνισµός της µε αριθµ. 2408/2017 διακήρυξης διεξάγεται
ηλεκτρονικά, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και είχε λάβει τον αριθµό
38597 του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ. Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη
διακήρυξη η 16-03-2017 και ώρα: 23:59:00 ενώ η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης η 22-03-2017
και ώρα 10:00:00.
Επιπλέον η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη:
1. τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016,
2. το νοµικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισµό,
3. την αριθµ.52/2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής,
4. τη µε αριθµ. 2408/2017 διακήρυξη για την προµήθεια καυσίµων και
λιπαντικών για τις ανάγκες του
∆ήµου Λευκάδας, της ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. και των Σχολικών Επιτροπών Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης για το
έτος 2017,
5. τον φάκελο της εταιρείας ELDOΝ΄S HELLAS LTD, o oποίος πρωτοκολλήθηκε στον ∆ήµο µε αριθµ.
πρωτ.5042/20-03-2017,
6. τον φάκελο της εταιρείας ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε., o oποίος πρωτοκολλήθηκε στον ∆ήµο µε αριθµ.
πρωτ.5046/20-03-2017,
7. τον φάκελο της εταιρείας ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Α.Ε, o oποίος πρωτοκολλήθηκε στον ∆ήµο µε αριθµ.
πρωτ.5172/21-03-2017,
8. το έγγραφο της εταιρείας ∆.∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. το οποίο κατατέθηκε η-ηλεκτρονικά, στην
πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ στον διαγωνισµό µε συστηµικό αριθµό 38597 στιςψ16-03-2017 και ώρα 22:50:28,
σύµφωνα µε το οποίο δε δίνεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για τµήµα του διαγωνισµού όπως
ορίζεται στη µε αριθµ.2408/2017 διακήρυξη, διότι στην καρτέλα ελέγχου του διαγωνισµού δεν είχε επιλεγεί
το πεδίο « Επιτρέπεται απάντηση από τους προµηθευτές για επιλεγµένες γραµµές»,
9. το έγγραφο της εταιρείας ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ το οποίο κατατέθηκε ηλεκτρονικά, στην πλατφόρµα του
ΕΣΗ∆ΗΣ στον διαγωνισµό µε συστηµικό αριθµό 38597 στις 16-03-2017 και ώρα 23:36:29, σύµφωνα µε το
οποίο δεν δίνεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς για τµήµα του διαγωνισµού, διότι στην καρτέλα
ελέγχου του διαγωνισµού δεν είχε επιλεγεί το πεδίο « Επιτρέπεται απάντηση από τους προµηθευτές για
επιλεγµένες γραµµές αλλά το σύστηµα απαιτεί τιµές για όλα τα είδη του διαγωνισµού,
10. το µε αριθµ.πρωτ.391/22-03-2017 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών προς την Επιτροπή
διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού, σύµφωνα µε το οποίο βεβαιώνει ότι, κατόπιν ελέγχου του
ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε συστηµικό αριθµό 38597 διαπιστώθηκε ότι δεν εκ παραδροµής είχε επιλεγεί
από την Υπηρεσία στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό στην ενότητα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ το πεδίο «Επιτρέπεται
απάντηση από τους προµηθευτές για επιλεγµένες γραµµές» και ως εκ τούτου ήταν αδύνατη η ηλεκτρονική
υποβολή προσφοράς ενδιαφεροµένων για οµάδα ή υποοµάδα ειδών του διαγωνισµού όπως ρητά ορίζεται στην
παρ. 1.3 «Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης της µε
αριθµ.2408/2017 διακήρυξης µε συστηµικό αριθµό 38597.
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Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή προχωρεί σε διαλογική συζήτηση και επειδή σύµφωνα το άρθρο 1-06 του
Ν. 4412/2017 καθώς και το άρθρο 3 παραγρ. 5 της µε αριθµ. 2408/2017 διακήρυξης σύµφωνα µε το οποίο
«Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει αιτιολογηµένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, µετά από γνώµη της
αρµόδιας Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη
διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο
που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη»,
Οµόφωνα γνωµοδοτεί
τη µη ηλεκτρονική αποσφράγιση των κατατιθέµενων προσφορών στον ανοικτό διεθνή διαγωνισµό της
µε αριθµ. 2408/2017/2016 διακήρυξης µε συστηµικό αριθµό 38597 για την προµήθεια καυσίµων και
λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας, της ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. και των Σχολικών Επιτροπών Α/θµιας
και Β/θµιας Εκπαίδευσης για το έτος 2017, τη µαταίωση του εν λόγω διαγωνισµού και επανάληψη του
χωρίς τροποποίηση των όρων, λόγω παράλειψης που εκ παραδροµής διαπιστώθηκε κατά τη δηµιουργία
του ηλεκτρονικού διαγωνισµού σύµφωνα µε τα ανωτέρω,
που δεν επέτρεπε σε ενδιαφερόµενους
προµηθευτές την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών για οµάδα ή υποοµάδα ειδών του διαγωνισµού όπως
ρητά ορίζεται στην παρ. 1.3 «Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου» της σύµβασής.
Σε διαπίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού αναγνώσθηκε,
υπογράφεται δε τρία πρωτότυπα ως παρακάτω:
Λευκάδα, 22 Μαρτίου 2017
Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού και
αξιολόγησης προσφορών
1. Σίδερης Ελευθέριος …………………
2. Μαρκεσίνη Αναστασία ……………………
3. Βραχνούλας ∆ηµήτριος…………….

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την έγκριση πρακτικού επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών και τη µη
ηλεκτρονική αποσφράγιση των κατατιθέµενων προσφορών στον ανοικτό διεθνή διαγωνισµό
της µε αριθµ. 2408/2017/2016 διακήρυξης µε συστηµικό αριθµό 38597 για την προµήθεια καυσίµων
και λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας, της ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. και των Σχολικών
Επιτροπών Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης για το έτος 2017, τη µαταίωση του εν λόγω
διαγωνισµού και επανάληψη του χωρίς τροποποίηση των όρων, λόγω παράλειψης που εκ
παραδροµής διαπιστώθηκε κατά τη δηµιουργία του ηλεκτρονικού διαγωνισµού σύµφωνα µε τα
ανωτέρω,
που δεν επέτρεπε σε ενδιαφερόµενους προµηθευτές την ηλεκτρονική υποβολή
προσφορών για οµάδα ή υποοµάδα ειδών του διαγωνισµού όπως ρητά ορίζεται στην παρ. 1.3
«Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου» της σύµβασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 58/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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