
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.577/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 51/2018 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

  Θέμα: Λήψη  απόφασης για τον ορισμό νέου προσωρινού  μειοδότη της προμήθειας 
             των λιπαντικών 2018-2020 .

   

   Στην Πρέβεζα,   σήμερα Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018 και  ώρα  13:00 π.μ.  στο Δημοτικό

Κατάστημα  του  Δήμου  Πρέβεζας  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή

Πρέβεζας,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ.21504/12-10-2018 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.  Νέσσερης Χρήστος 2.Πανταζής Νικόλαος  
      3.  Κατσαούνος Θεόδωρος 3. Ματέρης Κωνσταντίνος
      4.  Κωστούλας Βασίλειος 4. Παππάς Δημήτριος
      5.  Κακιούζης Χαράλαμπος
      

 

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη κ.Μάνθα Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα παρουσίασε την εισήγηση  της Οικονομικής Υπηρεσίας -

Τμήμα Προμηθειών  του Δήμου Πρέβεζας (Π.Σταματέλος) που έχει ως εξής:  

  «....Σχετ: Η αριθμ.498/2018 Α.Ο.Ε-  Το ο αριθμ. 19815/24-9-2018 έγγραφο της   Διεύθυνσης

Αγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Καθαριότητας  & Πρασίνου- Η προδικαστική προσφυγή της

εταιρείας Δ. Δημητρακόπουλος Α.Ε.Τ.Ε

Με το αρίθμ. 19590/20-9-2018 εισερχόμενο έγγραφο, από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) προς τον Δήμο Πρέβεζας ζητήθηκαν οι απόψεις του Δήμου επί της
προδικαστικής προσφυγής που κατέθεσε η εταιρεία  Δ. Δημητρακόπουλος Α.Ε.Τ.Ε.

Η προδικαστική προσφυγή  προσβάλει την αριθμ. 498/2018 απόφασή σας και συγκεκριμένα την
κήρυξη ως προσωρινού μειοδότη για την προμήθεια των λιπαντικών την εταιρεία “GAND OIL”
με Α.Φ.Μ. 800497675.

Η άποψη του  Δήμου σύμφωνα με το αριθμ.  19815/24-9-2018 έγγραφο της    Διεύθυνσης
Αγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Καθαριότητας  & Πρασίνου ,
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 το οποίο στάλθηκε   στην Α.Ε.Π.Π.  είναι ότι η Τεχνική προσφορά της εταιρείας εταιρεία “GAND
OIL”  δεν  καλύπτει   όλες  τις  απαιτήσεις  και  προδιαγραφές  της  διακήρυξης  και  της
μελέτης.

Σύμφωνα με το πρακτικό Ν.2 της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού για
την προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών 2018-2020 , ο επόμενος στην σειρά μειοδότης είναι
η εταιρεία  Δ. Δημητρακόπουλος Α.Ε.Τ.Ε

Επιπλέον όπως γνωρίζετε  η αρμόδια επιτροπή  αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού
δεν προχώρησε σε αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας  “GAND OIL”
έχοντας  λάβει γνώση της    προδικαστικής προσφυγής που έχει κατατεθεί.

Παρακαλείσθε για την λήψη  νέας απόφασης  κήρυξης προσωρινού μειοδότη για την προμήθεια
των  λιπαντικών  ,λαμβάνοντας  υπόψη  ότι  η  αρμόδια  Διεύθυνση  Αγροτικής  Ανάπτυξης
Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου αποδέχεται τις αιτιάσεις της προσφυγής της εταιρείας
Δ. Δημητρακόπουλος Α.Ε.Τ.Ε  κατά της εταιρείας “GAND OIL”  με Α.Φ.Μ. 800497675....…» . 

       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 υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

  1.  Αποδέχεται  την  εισήγηση  της  Διεύθυνσης  Αγροτικής  Ανάπτυξης  Περιβάλλοντος
Καθαριότητας & Πρασίνου και  ανακαλεί την κήρυξη προσωρινού μειοδότη της εταιρείας   GAND
OIL με Α.Φ.Μ. 800497675 (αρ.480/2018 ΑΟΕ)  για την προμήθεια των λιπαντικών , γιατί δεν
καλύπτει  όλες τις απαιτήσεις και προδιαγραφές της διακήρυξης και της μελέτης.

  2.  Κηρύσσει νέο προσωρινό μειοδότη  για τις ομάδες Ζ, Η, Θ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) την
εταιρεία  Δ.  Δημητρακόπουλος  Α.Ε.Τ.Ε με  ΑΦΜ   998639154  και  συνολική  δαπάνη
προσφοράς το ποσό των    72.780,25   Ευρώ.  

ΟΜΑΔΑ Ζ: 59.217,44     ΟΜΑΔΑ Η:  5.839,47     ΟΜΑΔΑ Θ:  7.723,34

    3.  Κατά της  παρούσας  απόφασης μπορεί  να  ασκηθεί  προδικαστική προσφυγή,  από τους
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρο 3.4 της
διακήρυξης).

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 577/2018.
     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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