ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 41ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 302/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 14 του µηνός Οκτωβρίου του
έτους 2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την
αριθ. πρωτ: 20474/10-10-19 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 οκτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Κατωπόδη Νίκη
2
3 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
3
4 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
4
5 Μαργέλη Μαρία
5
6 Γαζής Αναστάσιος
6
7 Βικέντιος Νικόλαος
7
8 Τυπάλδος Νικόλαος
8
9
9
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο, που απουσίαζε.
Ο κ. Τσιρογιάννης Γεώργιος, προσήλθε κατά την εκφώνηση του θέµατος εκτός ηµερήσιας
διάταξης.
ο

ΘΕΜΑ 6 : Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 04/10/2019 πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού
και αξιολόγησης προσφορών (ηλεκτρονική αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) διεθνούς
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια της κατηγορίας ΙΙ: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ για τις ανάγκες του
∆ήµου Λευκάδας και των νοµικών του προσώπων για το έτος 2019, της µε αριθµ.4704/2019/ Α∆ΑΜ
19PROC004606887 διακήρυξης.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τµ. Προϋπολογισµού,
Λογιστηρίου & Προµηθειών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε το λόγο στην κα Κων/να Γεωργάκη,
Αναπλ. Πρ/νη του Τµ. Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου & Προµηθειών του ∆ήµου, η οποία έθεσε υπόψη των
µελών της Επιτροπής τα ακόλουθα:
«Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 -όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.1 του αρθρ.3 του
Ν.4623/19, ΦΕΚ-134 Α/9-08-2019- παρ.1θ, η Οικονοµική Επιτροπή «θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη
σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε µορφής δηµοπρασιών και διαγωνισµών, για
έργα, µελέτες, προµήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και
αξιολόγησης από µέλη της ή ειδικούς επιστήµονες, υπαλλήλους του δήµου ή δηµόσιους υπαλλήλους»
Βάσει της 392/2018
αποφάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του συνοπτικού για την προµήθεια της κατηγορίας ΙΙ:
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ για τις ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας και των νοµικών του προσώπων για το έτος 2019 (µε
αριθµ.4704/2019 ∆ιακήρυξης) η οποία έλαβε τον υπ’ αριθ. 71602 αριθµό συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, δηµοσιεύθηκε
νοµίµως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, λαµβάνοντας Α∆ΑΜ
19PROC004606887. Συνολικά έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό τρείς (3) συµµετέχοντες και οι οποίοι έγιναν
δεκτοί, για τους λόγους που αναφέρονται στο από 24/04/2019 και 20/05/2019 πρακτικό της επιτροπής
διενέργειας του διαγωνισµού και ανέδειξε την επιχείρηση GANT OIL ως προσωρινό ανάδοχο της προµήθειας
λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας και των Νοµικών Προσώπων το έτος 2019. Η επιχείρηση
ELDONS HELLAS LTD άσκησε προδικαστική προσφυγή στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
αιτούµενη την ακύρωση της µε αριθµ. 165/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
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Με την υπ΄αριθ. 231/16-08-2019 (Α∆Α: ΩΘΛΣΩΛΙ-∆Λ∆) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία
συµµορφώθηκε µε την απόφαση της ΑΕΠΠ, κηρύσσεται προσωρινός ανάδοχος για την προµήθεια
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ η επιχείρηση ELDONS HELLAS LTD.
Κατόπιν η επιχείρηση «ELDONS HELLAS LTD.» κλήθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 18153/9-9-2019 πρόσκληση
του ∆ηµάρχου Λευκάδας να προσκοµίσει σε σφραγισµένο φάκελο, εντός δέκα (10) ηµερών από την
κοινοποίηση της πρόσκλησης τα προβλεπόµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε ηλεκτρονικά στις 17-09-2019 το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης,
συνεπώς εµπρόθεσµα. Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου φάκελο
δικαιολογητικών, λαµβάνοντας τον 18910 /18-09-2019 αριθµό πρωτοκόλλου, ο οποίος παραδόθηκε
ενσφράγιστος στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας. Συνεπώς, η κατάθεση του φυσικού φακέλου
είναι εµπρόθεσµη.
Η Επιτροπή διαγωνισµού, αφού προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης και
σε έλεγχο τους, διαπίστωσε την πληρότητά τους και προτείνει την κατακύρωση του διαγωνισµού στον ανωτέρω
προµηθευτή, µε το από 4/10/2019 πρακτικό της , το οποίο είναι αναπόσπαστο µέρος της παρούσης κι έχει ως
εξής:
«Στη Λευκάδα σήµερα στις 4-10-2019, ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή και ώρα 10:00, συνεδρίασε η
Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 η
οποία συστάθηκε µε την αριθµ. 4/2019 (Α∆Α:ΨΚΗΖΩΛΙ-ΨΡΛ) 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 ΙΙ: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
για τις ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας και των νοµικών του προσώπων για το έτος 2019 (µε αριθµ.4704/2019
∆ιακήρυξης) η οποία έλαβε τον υπ’ αριθ. 71602 αριθµό συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, δηµοσιεύθηκε νοµίµως και
αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, λαµβάνοντας Α∆ΑΜ
19PROC004606887.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1 Σίδερης Ελευθέριος, ΠΕ5 Μηχ/γων µηχανικών, υπάλληλος του ∆ήµου, Πρόεδρος
2 Κονιδάρη Νικολέττα, ΠΕ1 ∆ιοικητικού, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος,
3 ∆ήµου Νικόλαος, ∆Ε29 Οδηγών, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος.
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 58 παρ.1 β του Ν.3852/2010,
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Την υπ’ αριθ. 4704/12-03-2019 ∆ιακήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την
προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου Λευκάδας
και των νοµικών του προσώπων έτους 2019,
4. Τα από 24-4-2019 και 20-5-2019 πρακτικά διενέργειας του ανωτέρω διαγωνισµού,
5. Την υπ’ αριθ. 165/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,’
6.Τη µε αριθµ.825/2019 απόφασης της Α.Ε.Π.Π,
7.Τη µε αριθµ.231/2019/Α∆Α:ΩΘΛΣΩΛΙ-∆Λ∆ απόφαση της Οικ.Επ. µε την οποία
συµµορφώθηκε µε την απόφαση της Α.Ε.Π.Π. και κηρύσσεται προσωρινός ανάδοχος του
διαγωνισµού για την προµήθεια ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, η επιχείρηση ELDONS HELLAS LTD,
Σουλίου 20 , Νέα Χαλκηδόνα, Τ.Κ 14343 Αθήνα, Α.Φ.Μ:095170766 ∆.Ο.Υ. : Ν. Ιωνίας,
8. Την αριθµ. 18153 /9-9-2019 πρόσκληση υποβολής δ/κων κατακύρωσης,
συνεδριάζει προκειµένου να προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης.
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 ανωτέρω πρόσκληση, όπως φαίνεται στο σύστηµα του ΕΣΗ∆ΗΣ κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο την
12-09-2019. Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε ηλεκτρονικά στις 17-09-2019 το φάκελο δικαιολογητικών
κατακύρωσης. Συνεπώς, η κατάθεσή τους ήταν εµπρόθεσµη.
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.
ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ ELDON΄S HELLAS LTD
8.
ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
9.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ(TAXISNET)
10.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
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ΑΘΗΝΩΝ (ΕΒΕΑ)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2016-2018
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΓΕΜΗ ELDON΄S HELLAS LTD
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ

11.
12.
13.
14.
15.

Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου, λαµβάνοντας τον υπ’ αριθ. 18910 /1809-2019 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.
ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ ELDON΄S HELLAS LTD
8.
ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
9.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ(TAXISNET)
10.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ (ΕΒΕΑ)
11.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2016-2018
12.
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
13.
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
14.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΓΕΜΗ ELDON΄S HELLAS LTD
15.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
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 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».
Ύστερα από τα ανωτέρω και σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, η Οικονοµική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει τα
ανωτέρω πρακτικά της επιτροπής διαγωνισµού.

•
•
•
•
•

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
την ανωτέρω εισήγηση,
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
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 3 παρ. η του Ν. 4623/19.
Τις δ/ξεις του Ν.4412/2016
το γεγονός ότι οι πιστώσεις θα βαρύνουν τους Κ.Α.Ε.: 20-6641, 20-6644, 25-6641, 25-6642, 256644, 30-6641, 35-6641, 35-6644, ,70-6641.002 του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2019
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του από 04/10/2019 πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης
προσφορών (ηλεκτρονική αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) διεθνούς ανοιχτού
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια της κατηγορίας ΙΙ: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ για τις ανάγκες του ∆ήµου
Λευκάδας και των νοµικών του προσώπων για το έτος 2019, της µε αριθµ.4704/2019/ Α∆ΑΜ
19PROC004606887 διακήρυξης και την κατακύρωση 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.
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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: 302/2019.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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