ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 46ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 554/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 29 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ (µέσω εφαρµογής webex)
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
∆1α/ΓΠ.οικ.: 80588/14.12.2020 (ΦΕΚ 5509/15.12.2020 τεύχος Β'),, τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/3103-2020, 163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ.,
ύστερα από την αριθ. πρωτ: 24359/24-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε
νόµιµα στα µέλη της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Γαζής Αναστάσιος
2
Τυπάλδος Νικόλαος
3 Μαργέλη Μαρία
3
∆ρακονταειδής Κων/νος
4 Βικέντιος Νικόλαος
4
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
5 Γιαννιώτης Παναγιώτης
5
6
6
7
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Τέθηκαν για συζήτηση τέσσερα (4) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ου
Ο κ. Τσιρογιάννης Γεώργιος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 4 θέµατος Ε.Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 3 Ε.Η.∆. : Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 29-12-2020 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας
ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την προµήθεια της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι. ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α Α(Α1, Α2, Α3,
Α4): ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ για τις ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας και των νοµικών του προσώπων για
δύο έτη, µε χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ, που διεξάγεται µε τους όρους της µε αριθµ.
12554/27-07-2020 (Α∆ΑΜ 20PROC007107975) διακήρυξης
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τµ. Πρ/σµού, Λογιστηρ. & Προµηθειών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα εξής:
«Με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18
ορίζονται τα εξής:
«3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη. Στην ηµερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα
θέµατα που προτείνει ο δήµαρχος. Η επιτροπή µπορεί να αποφασίζει µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού
αριθµού των µελών της ότι συγκεκριµένο θέµα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ηµερήσια διάταξη είναι κατεπείγον
να το συζητά και να λαµβάνει απόφαση γι' αυτό µε την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των
θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.»
Εν τω µεταξύ έχει προκύψει ένα ακόµη θέµα, το οποίο πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά
έγκριση του από 29-12-2020 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την
προµήθεια της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι. ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α Α(Α1, Α2, Α3, Α4): ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
για τις ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας και των νοµικών του προσώπων για δύο έτη, µε χρήση της ηλεκτρονικής
πλατφόρµας του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ, που διεξάγεται µε τους όρους της µε αριθµ. 12554/27-07-2020 (Α∆ΑΜ
20PROC007107975) διακήρυξης
Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της
την εισήγηση του προέδρου,
την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18
το περιεχόµενο του θέµατος, το οποίο αν και δεν περιλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη πρέπει
να συζητηθεί κατά προτεραιότητα.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την συζήτηση του θέµατος που αφορά στην έγκριση του από 29-12-2020 Πρακτικού της Επιτροπής
∆ιενέργειας ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την προµήθεια της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι. ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α
Α(Α1, Α2, Α3, Α4): ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ για τις ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας και των νοµικών του
προσώπων για δύο έτη, µε χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ, που διεξάγεται µε τους όρους
της µε αριθµ. 12554/27-07-2020 (Α∆ΑΜ 20PROC007107975) διακήρυξης.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε το λόγο στην κ. Γεωργάκη
Κων/να, Αναπλ. Πρ/νη Τµ. Πρ/σµού, Λογιστηρ. & Προµηθειών του ∆ήµου, η οποία εισηγούµενη το θέµα έθεσε
υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα εξής:
«Σύµφωνα µε το άρθρο 40 του Ν.4735/20 (ΦΕΚ-197 Α/12-10-20), όπως ισχύει Η Οικονοµική Επιτροπή: «[…]στ)
Αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε
µορφής δηµοπρασιών και διαγωνισµών, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που αφορούν σε έργα, µελέτες,
προµήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από
µέλη της ή ειδικούς επιστήµονες, υπαλλήλους του ∆ήµου ή δηµόσιους υπαλλήλους.[…]»,
Βάσει της 263/2020 αποφάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές
και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ για την προµήθεια
καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας και των νοµικών του προσώπων για δύο χρόνια,
εκδόθηκε από το ∆ήµαρχο η µε αριθµ. 12554/27-07-2020 διακήρυξη διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού για την
προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας και των νοµικών του προσώπων για δύο
χρόνια, µε χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ., µε Α∆ΑΜ 20PROC007107975.
Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. 71/2020 (Α∆Α: ΨΜ1ΩΩΛΙ-43Γ)
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, γνωµοδότησε µε το από 12-10-2020 πρακτικό αξιολόγησης προς την
οικονοµική Επιτροπή για την ανάδειξη του της επιχείρησης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ως προσωρινού
αναδόχου του διαγωνισµού για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι. ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α Α(Α1, Α2, Α3, Α4): ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ διότι η προσφορά που υπέβαλε κρίθηκε πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης
και τις τεχνικές προδιαγραφές.
Με την υπ΄αριθ. 443/2020/Α∆Α:6Η2ΟΩΛΙ-Φ9Σ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω
πρακτικό Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, ο προσωρινός ανάδοχος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. κλήθηκε
µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 21489/30-11-2020 ηλεκτρονική πρόσκληση µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ να υποβάλει, εντός δέκα (10)
ηµερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης τα προβλεπόµενα από το άρθρο 2.2.8.2 της διακήρυξης
δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε ηλεκτρονικά στις 10/12/2020 το φάκελο
δικαιολογητικών κατακύρωσης µέσω της εφαρµογής «επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ και όχι στο πεδίο υποβολής
δικαιολογητικών κατακύρωσης µειοδότη όπως όφειλε. Ο φυσικός φάκελος υποβλήθηκε στον ∆ήµο και έλαβε
αριθµό πρωτ. 23166 /15-12-2020, συνεπώς εµπρόθεσµα.
Η Επιτροπή αποφάσισε να αποδεχτεί τα δικαιολογητικά κατακύρωσης µε τον ανωτέρω τρόπο «…διότι α) η
κατάθεσή τους ήταν εµπρόθεσµη, β) τα δικαιολογητικά αναρτήθηκαν εντός της εφαρµογής του ΕΣΗ∆ΗΣ σε άλλο
προσβάσιµο πεδίο («επικοινωνία») και γ) και λόγω του ότι είναι µοναδικός προσφέρων για την κατηγορία Ι.
ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α Α(Α1, Α2. Α3, Α4): ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ δεν γεννάται θέµα αθέµιτου
ανταγωνισµού…»
Η Επιτροπή διαγωνισµού συνέταξε το από 29-12-2020 πρακτικό µε το οποίο πρότεινε την κατακύρωση του
διαγωνισµού στον ανωτέρω οικονοµικό φορέα. Το πρακτικό έχει ως εξής:
«Στη Λευκάδα σήµερα στις 29-12-2020, ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη 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. 71/2020 (Α∆Α:ΨΜ1ΩΩΛΙ-43Γ) απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, 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 Ι. ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α Α:
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, για τις ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας και των Νοµικών του Προσώπων για
δύο έτη (µε αριθµ.12554/2020 ∆ιακήρυξης) η οποία έλαβε τον υπ’ αριθ. 95660 αριθµό συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ,
δηµοσιεύθηκε νοµίµως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, λαµβάνοντας
Α∆ΑΜ 20PROC007107975.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1
Γεωργάκης Θωµάς, ΠΕ3 πολιτικών µηχανικών, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό
µέλος, Πρόεδρος
2

Σίδερης Ελευθέριος, ΠΕ5 µηχ/γων µηχανικών, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος,

3

Σταθοπούλου Ελένη, ΠΕ Οικονοµικού- Λογιστικού, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος.

2

1. Με το από 12/10/2020 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών και ανάδειξης
προσωρινού αναδόχου για την ανωτέρω διακήρυξη, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της εταιρείας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., Καραβέλα Φύσσες Λευκάδα, ΤΚ 31100, Α.Φ.Μ. 997915143, ∆.Ο.Υ. Λευκάδας,
ως προσωρινού αναδόχου για την κατηγορία Ι. ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α Α(Α1, Α2. Α3, Α4): ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ. Με την υπ΄αριθ. 443/2020/Α∆Α:6Η2ΟΩΛΙ-Φ9Σ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό.
2. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στην εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, η
υπ’ αριθµ. 21489/30-11-2020 ηλεκτρονική πρόσκληση µε τον οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσµίας, 10
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 - 2.2.7 αυτής.
3. Σύµφωνα µε το άρθρο 3.2 της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα
(«προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, σε µορφή αρχείων pdf και προσκοµίζονται
κατά περίπτωση (σε φυσικό φάκελο) από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής
τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Η ανωτέρω πρόσκληση, όπως φαίνεται στο σύστηµα του ΕΣΗ∆ΗΣ κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο την
30-11-2020. Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε ηλεκτρονικά στις 10/12/2020 το φάκελο δικαιολογητικών
κατακύρωσης µέσω της εφαρµογής «επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ και όχι στο πεδίο υποβολής δικαιολογητικών
κατακύρωσης µειοδότη όπως όφειλε. Ο φυσικός φάκελος υποβλήθηκε στον ∆ήµο και έλαβε αριθµό πρωτ. 23166
/15-12-2020, συνεπώς εµπρόθεσµα.
Η Επιτροπή αποφάσισε να αποδεχτεί τα δικαιολογητικά κατακύρωσης µε τον ανωτέρω τρόπο διότι α) η κατάθεσή
τους ήταν εµπρόθεσµη, β) τα δικαιολογητικά αναρτήθηκαν εντός της εφαρµογής του ΕΣΗ∆ΗΣ σε άλλο προσβάσιµο
πεδίο («επικοινωνία») και γ) και λόγω του ότι είναι µοναδικός προσφέρων για την κατηγορία Ι. ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΜΑ∆Α Α(Α1, Α2. Α3, Α4): ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ δεν γεννάται θέµα αθέµιτου ανταγωνισµού.
Κατόπιν τούτου η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν στην εφαρµογή «επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ είναι τα ακόλουθα:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
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24.
25.

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΛΙΟ
ΥΠ ∆ΗΛΩΣΗ – ΑΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ & ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΥΠ ∆ΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕΠΕ
ΥΠ ∆ΗΛΩΣΗ – ΜΗ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
ΥΠ ∆ΗΛΩΣΗ – ΜΗ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
ΥΠ ∆ΗΛΩΣΗ – ΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒ∆ΗΣ
ΥΠ ∆ΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕΠΕ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΥΠ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑ∆ΙΑ
ΥΠ ∆ΗΛΩΣΗ – ΟΜΑ∆Α
Υ∆ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Υ∆ ISO 9000
Υ∆ ∆ΕΙΓΜΑΤ
Υ∆ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Υ∆ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Υ∆ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Υ∆ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, λαµβάνοντας τον υπ’ αριθ. 23166 /15-122020 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.
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Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε µονογραφή των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν.
Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν µέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ
ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΑΣΦΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ (N. 4611/2019)
ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Γ.Ε.ΜΗ. & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ/Γ.Ε.ΜΗ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ &
Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠ & ΚΩ∆ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΘ. ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΗ ΑΠΟΚΛΙΣΜΟ ΑΡ. 74 Ν. 4412/2016
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΛΟΓΟΥΣ ΑΠΟΚΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡ. 2.2.3.4 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΘ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ GAS OIL – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ GAS OIL – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΟΜΑ∆ΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΟΡΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΦΚΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη µορφή είναι
πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.8.2 της διακήρυξης.
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή να κατακυρωθεί στην
επιχείρηση ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. µε έδρα Καραβέλα Φύσσες Λευκάδα, ΤΚ 31100, Α.Φ.Μ.
997915143, ∆.Ο.Υ. Λευκάδας η προµήθεια καυσίµων για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι. ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α Α(Α1, Α2.
Α3, Α4): ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, για τις ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας και των Νοµικών του
Προσώπων για δύο (2) έτη, γιατί η προσφορά του είναι πλήρης και σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται ως ακολούθως:…»
Κατόπιν των ανωτέρω και σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις καλείται
η Οικονοµική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού. »
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016

2) τους όρους της υπ΄αριθ. 12554/27-07-2020 / Α∆ΑΜ 20PROC007107975 διακήρυξης
3) τα υπ’ αριθ. 3/9/2020, 12-10-2020 και 29-12-2020 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισµού
4) Τις υπ’ αριθµ. αριθµ.12432/24-07-2020/ Α∆Α:ΩΑΝΘΩΛΙ-89Κ, 12430/24-07-2020/ Α∆Α:ΨΗΞΚΩΛΙ-77Χ,
12429/24-07-2020/ Α∆Α:6ΒΙΖΩΛΙ-4Ν1, 12428/247-07-2020/ Α∆Α:ΩΛ6ΚΩΛΙ-Ν7Ο, 12427/24-07-2020/
Α∆Α:Ω9ΗΩΩΛΙ-Η∆Θ, 12426/24-07-2020/ Α∆Α:Ω0ΤΣΩΛΙ-Φ9Ω, 12425/24-07-2020/ Α∆Α:6ΝΗΟΩΛΙ-ΥΡ3,
12424/24-07-2020/ Α∆Α:Ω884ΩΛΙ-ΥΤΝ, 12423/24-07-2020 /Α∆Α:ΩΦΩΕΩΛΙ-Φ45, 12422/24-07-2020
/Ω98ΝΩΛΙ-∆ΨΟ, 12421/24-07-2020/ Α∆Α:6ΕΜΥΩΛΙ-ΖΓ4, 12419/24-07-2020/ Α∆Α:ΩΦ83ΩΛΙ-ΠΝΛ,
12418/24-07-2020/ Α∆Α:ΨΠΕ4ΩΛΙ-6ΕΙ αποφάσεις πολυετούς υποχρέωσης, για τον ∆ήµο Λευκάδας.
-Την αριθµ. 23/2020 απόφαση του ∆.Σ. για τη ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.
-Την αριθµ.19/2020 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
-Την µε αριθµ.18/2020 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
5) τα στοιχεία του φακέλου
6) την ανωτέρω εισήγηση
7) τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε
από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
8) Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από το
άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
α. Την έγκριση του 29-12-2020 Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού και
β. Την κατακύρωση του ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την κατηγορία Ι. ΚΑΥΣΙΜΑ- ΟΜΑ∆ΑΣ Α(Α1, Α2. Α3,
Α4): ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ στην επιχείρηση ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. µε έδρα Καραβέλα
Φύσσες Λευκάδα, ΤΚ 31100, Α.Φ.Μ. 997915143, ∆.Ο.Υ. Λευκάδας, για τις ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας και των
Νοµικών του Προσώπων για δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύµβασης, γιατί η προσφορά του είναι πλήρης και
σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 554/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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