
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.292/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 22/2018 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

 Θέμα: Έγκριση πρακτικού Νο 1 Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών  διαγωνισμού
που  αφορά  στην  «Προμήθεια  ελαιολιπαντικών  για  μεταφορικά   μέσα  &  μηχανήματα
έργων»  

    Στην Πρέβεζα,  σήμερα Πέμπτη 10 Μαΐου 2018 και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του

Δήμου Πρέβεζας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, ύστερα από την

αρ.πρωτ.9099/04-05-2018 πρόσκληση  του Προέδρου,  που επιδόθηκε  νόμιμα με  αποδεικτικό  στα

μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα

παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
     1.  Πιπιλίδης Λάζαρος Πρόεδρος  1. Γιαννουλάτος Ευάγγελος
     2.  Ροπόκης Ευάγγελος  2.  Ματέρης Κωνσταντίνος
     3.  Νέσσερης Χρήστος

      4.  Κατσαούνος Θεόδωρος
     5.  Κατέρης Κωνσταντίνος
     6.  Κωστούλας Βασίλειος
     7.  Παππάς Δημήτριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Μάνθα Κιτσαντά, δημοτικό υπάλληλο.

  O Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ.287/2018 απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερήσιας διάταξης  επειδή το ανωτέρω θέμα
είναι  κατεπείγον  λόγω  της  επείγουσας  ανάγκης  τεχνικής  υποστήριξης  των  οχημάτων  και
μηχανημάτων του Δήμου.    
 
 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, παρουσίασε την εισήγηση  της
Επιτροπής Διαγωνισμού,  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ. υπάλ. Ζαχ.Κολέτσου), που έχει ως εξής:  
          
«...Σας διαβιβάζουμε το Πρακτικό Νο1 Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών  διαγωνισμού που
αφορά στην «Προμήθεια ελαιολιπαντικών για μεταφορικά μέσα&μηχανήματα έργων» 
προϋπολογισμού   31.017,36 €  συμπ. Φ.Π.Α 24% και ζητούμε την συζήτηση του θέματος προ 
ημερησίας διάταξης λόγω της επείγουσας ανάγκης τεχνικής υποστήριξης των οχημάτων και 
μηχανημάτων του Δήμου. 
     

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο  Νο  1

Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών  διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια
ελαιολιπαντικών   για μεταφορικά  μέσα & μηχανήματα έργων»

Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας σήμερα 7-5-2018, ημέρα Δευτέρα, συνήλθε η
Επιτροπή  Διαγωνισμού  που  συγκροτήθηκε  με  την  αριθμ.  102/2018   απόφαση  του  Δημοτικού
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Συμβουλίου,  προκειμένου  να  προβεί  στην  αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  των  προσφορών  του
διαγωνισμού  με  τίτλο   «Προμήθεια  ελαιολιπαντικών  για  μεταφορικά  μέσα &  μηχανήματα
έργων», σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 8201/23-4-2018 διακήρυξη του Δημάρχου, αποτελούμενη από
τους:

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Ιδιότητα
Κολέτσου Ζαχαρένια ΠΕ Γεωπόνων Πρόεδρος Επιτροπής
Σταύρακας Αντρέας ΤΕ Γεωπόνων Τακτικό Μέλος Επιτροπής
Ντόντορος Δημήτρης ΠΕ Γεωπόνων Τακτικό Μέλος Επιτροπής

1 Η επιτροπή, ολοκλήρωσε στις 10 π.μ. την παραλαβή των φακέλων προσφορών που κατέθεσαν οι
ενδιαφερόμενοι. 
Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, η Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν μπορεί να
γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.
Η  Επιτροπή  αποφάσισε  η  αποσφράγιση  του  φακέλου  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  των
τεχνικών προσφορών, να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση.
2. Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών (σφραγισμένος φάκελος
κ.λ.π.)
Συγκεκριμένα, προσφορές υπέβαλλαν οι εξής προμηθευτές: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1 Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
2 ΚΑΤΙΟΥ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
3 ELDON'S HELLAS LTD

3. Ακολούθως,  η  Επιτροπή  αποσφράγισε  τον  κυρίως  φάκελο  προσφοράς,  το  φάκελο  των
δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και το φάκελο της τεχνικής προσφοράς, μονογράφησαν
και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθησαν και η τεχνική
προσφορά ανά φύλλο.

Οι διαγωνιζόμενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1 Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΤΕΥΔ, 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ, 
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ
ΚΡΑΤΟΥΣ  ΓΙΑ  ΤΑ  ΕΙΔΗ  ΓΙΑ  ΤΑ  ΟΠΟΙΑ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ACEA,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΗΣ EUROCERT

2 ΚΑΤΙΟΥ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΤΕΥΔ, 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ,
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ
ΚΡΑΤΟΥΣ  ΓΙΑ  ΤΑ  ΕΙΔΗ  ΓΙΑ  ΤΑ  ΟΠΟΙΑ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, 

3 ELDON'S HELLAS LTD ΤΕΥΔ, 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ,
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ
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ΚΡΑΤΟΥΣ  ΓΙΑ  ΤΑ  ΕΙΔΗ  ΓΙΑ  ΤΑ  ΟΠΟΙΑ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ,
ISO 9001:2008,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΙΣΗΣ  (2),
ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΓΕΜΗ  ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ  ΣΤΟ
ΜΗΤΡΩΟ

4.  Η  επιτροπή  διενέργειας  και  αξιολόγησης  του  διαγωνισμού,  από  τον  αναλυτικό  έλεγχο  των

δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  των  τεχνικών  προσφορών  που  υπέβαλαν  οι  συμμετέχοντες

οικονομικοί φορείς τόσο με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, όσο και με κατάθεσή τους

στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, διαπίστωσε τα ακόλουθα:

1. Η προσφορά του συμμετέχοντα  «Δ.  ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»  είναι  σύμφωνη με τους
όρους της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή.

2. Ο συμμετέχων «ΚΑΤΙΟΥ Π.  ΚΑΙ  ΣΙΑ  ΕΕ»  προσφέρει  το  αντιψυκτικό  υγρό  προαναμιγμένο
(έτοιμο προς χρήση), το οποίο δεν διαθέτει  προστασία αντιθερμική τουλάχιστον + 110  0C.(
Διαθέτει  +  107 0C).  Για  το  λόγο  αυτό  η  επιτροπή  κρίνει  ότι  η  προσφορά του  δεν  είναι
σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και δεν γίνεται αποδεκτή

3. Ο  συμμετέχων  «ELDON'S  HELLAS  LTD»  προσφέρει  το  αντιψυκτικό  υγρό  προαναμιγμένο
(έτοιμο προς χρήση),  το οποίο δεν διαθέτει προστασία αντιθερμική τουλάχιστον + 110 0C.

( Διαθέτει  +108 0C.).  Για το λόγο αυτό η επιτροπή κρίνει  ότι  η προσφορά του δεν είναι
σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και δεν γίνεται αποδεκτή.

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

2.Την υπ’ αριθμ.: 8201/23-4-2018 δ Διακήρυξη του Δημάρχου

3. Το άρθρο 3.1.2 την ως άνω Διακήρυξης στο οποίο αναφέρεται ότι συντάσσεται Πρακτικό στο οποίο

καταγράφονται  τα  αποτελέσματα  των  ανωτέρω  σταδίων,  που  επικυρώνονται  με  απόφαση  του

αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες»

κατόπιν τούτου

σας  διαβιβάζουμε  προς  έγκριση,  το  Πρακτικό  Νο1  του  διαγωνισμού  με  τίτλο  «Προμήθεια

ελαιολιπαντικών για μεταφορικά μέσα&μηχανήματα έργων»....».
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       Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.    

       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

-τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

-την εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει  το Πρακτικό Νο 1  Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών  διαγωνισμού που

αφορά στην «Προμήθεια ελαιολιπαντικών   για μεταφορικά  μέσα & μηχανήματα έργων».

         Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 292/2018.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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