ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 2ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 18/2021
Στην Λευκάδα σήµερα στις 19 του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, 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.: 1293/8.1.2021 (ΦΕΚ 30/8.1.2021 τεύχος Β'), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020,
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: 2024/15-1-2021 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
επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τυπάλδος Νικόλαος
2 Βικέντιος Νικόλαος
2
Τσιρογιάννης Γεώργιος
3 Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.)
3
4 Γιαννιώτης Παναγιώτης
4
5 Μαργέλη Μαρία
5
6 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
6
7 Γαζής Αναστάσιος
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.
Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ο

ΘΕΜΑ 1 Ε.Η.∆.: Απόφαση Οικ. Επ. περί συµµόρφωσης µε την 80/2021 απόφαση της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών.
Εισηγητής: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
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
στην συµµόρφωση µε την 80/2021 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».
Ακολούθησε ψηφοφορία µεταξύ των µελών της Ο.Ε.
Υπέρ της συζήτησης εκτός ηµερήσιας διάταξης του ανωτέρω θέµατος ψήφισαν πέντε (5) µέλη.
Κατά ψήφισαν δύο (2) µέλη της Επιτροπής, οι κ.κ. Σέρβος Κω/νος και Σεβαστή Κωνσταντινίδη- Ρεκατσίνα, οι
οποίοι διαφωνούν µε την διαδικασία να τεθεί το θέµα, ως θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
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
την ανωτέρω ψηφοφορία
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
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Την συζήτηση του θέµατος που αφορά στην συµµόρφωση του ∆ήµου µε την 80/2021 απόφαση της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήµαρχο
κ. Αναστάσιο Γαζή, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών της 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.
Με την υπ’ αρ. 263/2020 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 δύο έτη (σχετ. η µε αριθµ. 148/2020 ενιαία µελέτη που
συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Λευκάδας) και στη συνέχεια εκδόθηκε από το ∆ήµαρχο η υπ’
αριθµ. 12554/27-07-2020 µε Α∆ΑΜ 20PROC007107975 διακήρυξη διαγωνισµού, περίληψη της οποίας
δηµοσιεύτηκε. 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. 443/2020 απόφασή της ενέκρινε τα από 3/9/2020 και 12-10-2020 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(µε οικ. προσφορά
39.958,76€), 2D GROUP ∆. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.( µε οικ. προσφορά 50.472,96 €) και GANT OIL MON
ΕΠΕ( µε οικ. προσφορά 52.794,24 €) ανέδειξε την επιχείρηση ELDONS HELLS LTD µε έδρα Σουλίου 20 , Νέα
Χαλκηδόνα, Τ.Κ 14343 Αθήνα, Α.Φ.Μ:095170766 ∆.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας ως προσωρινό ανάδοχο της προµήθειας
λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας και των Νοµικών του Προσώπων για δύο έτη, γιατί η προσφορά
του είναι πλήρης, σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει τη
χαµηλότερη τιµή.
Η εταιρεία GANT OIL MON ΕΠΕ άσκησε την από 26/11/2020 προδικαστική προσφυγή στην Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών αιτούµενη ακύρωση της µε αριθµ.443/2020 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής για την
κατηγορία ΙΙ-Λιπαντικά και την απόρριψη των εταιρειών ELDONS HELLAS LTD και 2D GROUP ∆.
∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Η εταιρεία ELDONS HELLAS LTD απέστειλε την από 1/12/2020 παρέµβαση στην Α.Ε.Π.Π.
Η εταιρεία 2D GROUP ∆. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. απέστειλε την από 7/12/2020 παρέµβαση στην Α.Ε.Π.Π.
Η Α.Ε.Π.Π. µε την αριθµ. 80/2021 απόφασή της, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης,
δέχεται εν µέρει της την προδικαστική προσφυγή GANT OIL MON ΕΠΕ,
δέχεται την παρέµβαση της ELDONS HELLAS LTD,
απορρίπτει την παρέµβαση της 2D GROUP ∆. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ακυρώνει τη µε αριθµ.443/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της αναθέτουσας αρχής ως προς το µέρος
που έκρινε αποδεκτή την προσφορά της εταιρείας µε την επωνυµία 2D GROUP ∆. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
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.80/2021 απόφασης της Α.Ε.Π.Π,
β) ακυρώνει τη µε αριθµ.443/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της αναθέτουσας αρχής ως προς το
µέρος που έκρινε αποδεκτή την προσφορά της εταιρείας µε την επωνυµία 2D GROUP ∆. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Ε. για την κατηγορία ΙΙ:Λιπαντικά,
γ) απορρίπτει την προσφορά της εταιρείας µε την επωνυµία 2D GROUP ∆. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. διότι η
προσφορά της δεν είναι πλήρης και σύµφωνη µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης
Κατά τα λοιπά η µε αριθµ.443/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µένει ως έχει.»
Ακολούθησαν τοποθετήσεις µελών της Ο.Ε. και στη συνέχεια έγινε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισηγήσεως ψήφισαν πέντε (5) µέλη.
Παρών δήλωσε ο κ. Σέρβος Κω/νος.
Απείχε της ψηφοφορίας η κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη- Ρεκατσίνα.
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Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση,
•
την ψηφορία που διεξήχθη,
•
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 αυτές αντικαταστάθηκαν
από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
α) την συµµόρφωσή της µε την υπ΄αριθµ.80/2021 απόφασης της Α.Ε.Π.Π,
β) ακυρώνει την µε αριθµ.443/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ως προς το µέρος που έκρινε αποδεκτή
την προσφορά της εταιρείας µε την επωνυµία 2D GROUP ∆. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για την κατηγορία
ΙΙ:Λιπαντικά,
γ) απορρίπτει την προσφορά της εταιρείας µε την επωνυµία 2D GROUP ∆. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. διότι η
προσφορά της δεν είναι πλήρης και σύµφωνη µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης
Κατά τα λοιπά ισχύει η µε αριθµ.443/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 18/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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