ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 34ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 231/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 16 του µήνα Αυγούστου του έτους
2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την
αριθ. πρωτ: 16305/12-8-2019 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)
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Σκλαβενίτης Ευάγγελος
2 Χαλικιάς Ευάγγελος
2
Καρφάκη Μαριάννα
3 Περδικάρης Αθανάσιος
3
Ζουριδάκης Ευτύχιος
4 Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.)
4
Καββαδάς Θωµάς
5 Σέρβος Κων/νος
5
6
6
7
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκαν τέσσερα (4) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων, αναπληρωµατικό µέλος της δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας,
αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ. Γιαννιώτη Οδυσσέα, που απουσίαζε.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 2 εκτός ηµερήσιας διάταξης: Απόφαση Ο. Ε. περί συµµόρφωσης µε την αρ. 825/2019 απόφαση της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, η Ο.Ε. οµόφωνα αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας
διάταξης θέµατος, περί συµµόρφωσης µε την αρ. 825/2019 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών.
Στη συνέχεια, 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. 1ε 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. 392/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι και εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές του ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες
του ∆ήµου Λευκάδας και των νοµικών του προσώπων για το έτος 2019 (σχετ. η µε αριθµ. 263/2018 ενιαία
µελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Λευκάδας) και στη συνέχεια εκδόθηκε από το
∆ήµαρχο η υπ’ αριθµ. 44704/2019 µε Α∆ΑΜ 19PROC00004606887 διακήρυξη διαγωνισµού, περίληψη της
οποίας δηµοσιεύτηκε νοµίµως. Σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης η προµήθεια διαιρούνταν σε δύο
κατηγορίες σε καύσιµα και λιπαντικά.
Στο διενεργηθέντα διαγωνισµό για την οµάδα των Λιπαντικών έλαβαν µέρος τρεις (3) συµµετέχοντες . Η
Οικονοµική Επιτροπή µε την µε αρ. 165/2019 απόφασή της ενέκρινε τα από 24/04/2019 και 20-05-2019
Πρακτικά της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και για την κατηγορία: ΛΙΠΑΝΤΙΚΆ έκανε δεκτές τις
προσφορές και των τριών συµµετεχόντων οικονοµικών φορέων στον διαγωνισµό, των εταιρειών ELDONS
HELLAS LTD, ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε και GANT OIL MON ΕΠΕ ανέδειξε την επιχείρηση GANT OIL µε έδρα Θέση
«Ξηροπήγαδο», ΒΙ.ΠΕ. Μάνδρας ΤΚ 19600, Μάνδρα Αττική, Α.Φ.Μ. 800497675 ∆.Ο.Υ. Ελευσίνας ως
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προσωρινό ανάδοχο της προµήθειας λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας και των Νοµικών του
Προσώπων το έτος 2019, γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις
τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή.

Η επιχείρηση ELDONS HELLAS LTD άσκησε προδικαστική προσφυγή στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών αιτούµενη ακύρωση της µε αριθµ.165/2019 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής.
Η Α.Ε.Π.Π. µε την αριθµ. 825/2019 απόφασή της, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης, δέχεται
την προδικαστική προσφυγή, απορρίπτει την παρέµβαση, και ακυρώνει τη µε αριθµ.165/2019 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής της αναθέτουσας αρχής ως προς το µέρος που αφορά στην αποδοχή της προσφοράς
της εταιρείας µε την επωνυµία GANT OIL MON ΕΠΕ και τις επακόλουθες αυτής πράξης µε τις οποίες βάσει της
αποδοχής της τεχνικής προσφοράς ανακηρύχθηκε προσωρινή µειοδότης για το Τµήµα ΙΙ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ της µε
αριθµ.πρωτ.4704/12-03-2019 διακήρυξης και διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα
ποσού εξακοσίων (600,00 ) ευρώ.
Κατόπιν τούτου και σύµφωνα µε το άρθρο 367 παρ.3 του ν.4412/2018 στο οποίο ορίζεται ότι «Οι αναθέτουσες
αρχές υποχρεούνται να συµµορφώνονται µε τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ» καλούµε την Οικονοµική Επιτροπή
του ∆ήµου να αποφασίσει :
α) για τη συµµόρφωσή της µε την υπ΄αριθµ.825/2019 απόφασης της Α.Ε.Π.Π,
β) ακυρώνει τη µε αριθµ.165/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της αναθέτουσας αρχής ως προς το
µέρος που αφορά στην αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας µε την επωνυµία GANT OIL MON ΕΠΕ και τις
επακόλουθες αυτής πράξης µε τις οποίες βάσει της αποδοχής της τεχνικής προσφοράς ανακηρύχθηκε
προσωρινή µειοδότης για το Τµήµα ΙΙ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ της µε αριθµ.πρωτ.4704/12-03-2019,
γ)απορρίπτει την προσφορά της εταιρείας µε την επωνυµία GANT OIL MON ΕΠΕ διότι η προσφορά της δεν
είναι πλήρης και σύµφωνη µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης
δ) για την ανάδειξη της επιχείρησης ELDONS HELLAS LTD, Σουλίου 20 , Νέα Χαλκηδόνα, Τ.Κ 14343 Αθήνα,
Α.Φ.Μ:095170766 ∆.Ο.Υ. :Ν. Ιωνίας ως προσωρινού αναδόχου της προµήθειας λιπαντικών για τις ανάγκες του
∆ήµου Λευκάδας και των Νοµικών του Προσώπων το έτος 2019, γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη
µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή.»
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:
α) τη συµµόρφωσή της µε την υπ΄αριθµ.825/2019 απόφασης της Α.Ε.Π.Π,
β) ακυρώνει τη µε αριθµ.165/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της αναθέτουσας αρχής ως προς το
µέρος που αφορά στην αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας µε την επωνυµία GANT OIL MON ΕΠΕ και τις
επακόλουθες αυτής πράξης µε τις οποίες βάσει της αποδοχής της τεχνικής προσφοράς ανακηρύχθηκε
προσωρινή µειοδότης για το Τµήµα ΙΙ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ της µε αριθµ.πρωτ.4704/12-03-2019,
γ)απορρίπτει την προσφορά της εταιρείας µε την επωνυµία GANT OIL MON ΕΠΕ διότι η προσφορά της δεν
είναι πλήρης και σύµφωνη µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης
δ) την ανάδειξη της επιχείρησης ELDONS HELLAS LTD, Σουλίου 20 , Νέα Χαλκηδόνα, Τ.Κ 14343 Αθήνα,
Α.Φ.Μ:095170766 ∆.Ο.Υ. :Ν.Ιωνίας ως προσωρινού αναδόχου της προµήθειας λιπαντικών για τις ανάγκες του
∆ήµου Λευκάδας και των Νοµικών του Προσώπων το έτος 2019, γιατί η προσφορά της είναι πλήρης, σύµφωνη
µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 231/2019.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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