
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.665/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 57/2018 της  συνεδρίασης της Οικονομικής

 Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

Θέμα: Έγκριση του πρακτικού Νο 3α δικαιολογητικών κατακύρωσης, για τις ομάδες
Ζ, Η, Θ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) του διαγωνισμού,  που αφορά στην «Προμήθεια καυσίμων &
λιπαντικών 2018-2020» .

     Στην Πρέβεζα,  σήμερα Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 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.25077/23-11-2018  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.  Νέσσερης Χρήστος
      2.  Γιαννουλάτος Ευάγγελος 2.   Κατσαούνος Θεόδωροςς
      3.  Ματέρης Κωνσταντίνος 3.  Κακιούζης Χαράλαμπος
       4.  Κωστούλας Βασίλειος 4.  Πανταζής Νικόλαος
      5.  Παππάς Δημήτριος
      

 

    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Μάνθα Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

  Ο Πρόεδρος  έθεσε  υπόψη των μελών της Ο.Ε  ότι  με  την αριθμ.  663/2018 απόφαση
Οικονομικής  Επιτροπής,  εγκρίθηκε  η  συζήτηση  του  θέματος  ως  προ  ημερήσιας  διάταξης
επειδή  το ανωτέρω θέμα είναι κατεπείγον  λόγω  της επείγουσας ανάγκης του Δήμου, για
προμήθεια των ανωτέρω υλικών.
  Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος  το 2ο θέμα  εκτός  ημερήσιας  διάταξης, παρουσίασε  την
εισήγηση  της  Επιτροπής Διαγωνισμού,  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ. υπάλ.Ζ.Κολέτσου), που
έχει ως εξής:  
 «....Σας  διαβιβάζουμε  το  πρακτικό  Νο  3α  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης,  για  τις
ομάδες  Ζ, Η, Θ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ)  του διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια καυσίμων &
λιπαντικών 2018-2020», προϋπολογισμού 1. 347.758,44 € χωρίς Φ.Π.Α. (Συνολικό ποσό
με Φ.Π.Α  24% 1.671.220,47 €) και ζητούμε την έγκριση ή την απόρριψή του και τη
συζήτηση του θέματος προ ημερησίας διάταξης, λόγω  της επείγουσας ανάγκης του Δήμου,
για προμήθεια των ανωτέρω υλικών.

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Νο  3α

Αποσφράγισης και αξιολόγησης φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης,  για τις ομάδες  Ζ,
Η, Θ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) του διαγωνισμού,  που αφορά στην «Προμήθεια  καυσίμων &  λιπαντικών
2018-2020»
 

ΑΔΑ: ΩΘΩΠΩΞΧ-ΧΔΡ



Στο  Δημοτικό  Κατάστημα  του  Δήμου  Πρέβεζας  σήμερα  23/11/2018, ημέρα  Παρασκευή,
συνήλθε  η  Επιτροπή  που  συγκροτήθηκε  με  την   102/2018 απόφαση  του  Δημοτικού
Συμβουλίου,  προκειμένου  να  αποσφραγίσει  και  να  αξιολογήσει  τα  δικαιολογητικά
κατακύρωσης    της  προσωρινής  αναδόχου  εταιρίας  <<Δ.  ΔΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  Α.Ε.>>  για  τις
ομάδες  Ζ, Η, Θ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ),  που αφορούν στην «Προμήθεια καυσίμων &  λιπαντικών  2018-
2020 »,  αποτελούμενη από τους:

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

Με το αριθμ. Νο 2 πρακτικό  Αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του  διαγωνισμού που
αφορά στην «Προμήθεια  καυσίμων &  λιπαντικών  2018-2020 », (αριθμ. Διακήρυξης  11897/6-7-
2018),  η  παρούσα  Επιτροπή  πρότεινε  την  ανάδειξη  της  εταιρίας  <<GAND  OIL>>  ως
προσωρινού αναδόχου για τις ομάδες  Ζ, Η, Θ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) και της εταιρείας <<ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ Α.
ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ Ν. Ο.Ε>>  ως προσωρινού αναδόχου για τις ομάδες Α, Β,  Δ, Ε, ΣΤ (ΚΑΥΣΙΜΑ) . 
Με  την  αριθμ.  498/2018  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εγκρίθηκε  το  ανωτέρω
πρακτικό. 
Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, η <<GAND OIL>> και η <<ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ Α. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ Ν. Ο.Ε.
>> κλήθηκαν με την  αριθμ. Πρωτ. 18283/5-9-2018 πρόσκληση της Δ/νσης Αγρ.  Ανάπτυξης,
Περιβάλλοντος  Καθαριότητας  και  Πρασίνου  να  υποβάλουν  εντός  10  ημερών  από  την
κοινοποίηση  της  πρόσκλησης,  τα  προβλεπόμενα  από  το  άρθρο  3.2  της  διακήρυξης,
δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στις 5-9-2018 μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

Ο  προσωρινός  ανάδοχος  για  τις  ομάδες   Ζ,  Η,  Θ  (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ)  <<GAND  OIL>>  με
ΑΦΜ:800497675 και  συνολική  δαπάνη  προσφοράς  <<30.397,29  Ευρώ>> υπέβαλε
ηλεκτρονικά,  στις  5-9-2018  τα  δικαιολογητικά  κατακύρωσης  και  κατέθεσε  σφραγισμένο
φάκελο δικαιολογητικών στις 7-9-2018, αλλά στις 15-9-2018, κατατέθηκε προσφυγή ενώπιον
της  Α.Ε.Π.Π.   και  η  επιτροπή  διαγωνισμού  αποφάσισε  μέχρι  την  εκδίκαση  της  ανωτέρω
προσφυγής, να μην προχωρήσει σε περαιτέρω έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών
κατακύρωσης, της εν λόγω εταιρείας.

Με  την  αριθμ.  577/18-10-2018  Απόφαση  της  Αναθέτουσας  Αρχής  αποφασίστηκε  η
τροποποίηση της αριθμ. 498/2018 απόφασης και η ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου για
τις ομάδες Ζ, Η, Θ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) του διαγωνισμού, η εταιρεία <<Δ. ΔΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.>>

Με  το  αριθμ.  2/1-11-2018  Πρακτικό  της  Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών  Προσφυγών  -6ο
Κλιμάκιο, 

 έγινε δεκτή η ανωτέρω απόφαση και ανακηρύχτηκε ως προσωρινός ανάδοχος για τις ομάδες
Ζ, Η, Θ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) του διαγωνισμού, η εταιρεία <<Δ. ΔΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.>>

Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, με την αριθμ. 23734/7-11-2018 Πρόσκληση της Δ/νσης Αγρ.
Ανάπτυξης,  Περιβάλλοντος  Καθαριότητας  και  Πρασίνου  η  οποία  κοινοποιήθηκε  μέσω  του
ΕΣΗΔΗΣ, στις 12-11-2018 η εταιρεία <<Δ. ΔΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.>> κλήθηκε να να υποβάλλει
εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα προβλεπόμενα από το άρθρο 3.2
της διακήρυξης, δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
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Ο  προσωρινός  ανάδοχος  κατέθεσε  ηλεκτρονικά  τα  δικαιολογητικά  στις  21-11-2018  και  το
σφραγισμένο φάκελο δικαιολογητικών  με αριθμ. Πρωτ. 24963/22-11-2018 στην υπηρεσία,
στις 22-11-2018, συνεπώς εμπροθέσμως. 

Η  Επιτροπή  προχώρησε  στον  έλεγχο  των  δικαιολογητικών  (ηλεκτρονικών  και  εντύπων).  Τα
δικαιολογητικά που κατατέθηκαν είναι τα εξής:

 Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου προέδρου Δ.Σ.
 Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου αντιπροέδρου Δ.Σ.
 Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου μέλους Δ.Σ.
 Φορολογική ενημερότητα εταιρείας
 Ασφαλιστική ενημερότητα εταιρείας 
 ΣΕΠΕ εταιρείας
 Ένορκη Βεβαίωση  
 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης
 Γ.Ε.Μ.Η. Γενικό Πιστοποιητικό ( περί μη τροποποίησης, πτώχευσης)
 Ενεργή επιχειρηματική Δραστηριότητα -TaxisNET
 Αίτηση πιστοποιητικού Επιθεώρησης Εργασίας αρ. 734412/2016
 Απάντηση στην αίτηση πιστοποιητικού Επιθεώρησης Εργασίας
 Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου (επαγγέλματος)
 Πιστοποιητικά Γενικού Χημείου του Κράτους
 Εγκύκλιος κατάργησης υποχρέωσης δημοσίευσης στο ΦΕΚ
 ΓΕΜΗ Αναλυτική βεβαίωση εκπροσώπησης

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι πλήρη και νόμιμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 3.2
της Διακήρυξης.

Σύμφωνα με τη μελέτη η συνολική δαπάνη λιπαντικών είναι: 
Α/Α Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΑΞΙΑ
ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1 ΟΜΑΔΑ Ζ
(ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Δ.

ΠΡΕΒΕΖΑΣ)

50028 12006,72 62034,72

2 ΟΜΑΔΑ Η 
(ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΕΥΑΠ)

4830 1159,2 5989,2

3 ΟΜΑΔΑ Θ
(ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟΥ)

6444 1546,56 7990,56

4 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

61302 14712,48 76014,48

Ενώ, η Οικονομική προσφορά που έχει καταθέσει η εταιρεία  <<Δ. ΔΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.>>,
έχει ως εξής:
Α/ Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ
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Α ΑΞΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1 ΟΜΑΔΑ Ζ
(ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Δ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ)

47756 11461,44 59217,44

2 ΟΜΑΔΑ Η 
(ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΕΥΑΠ)

4709,25 1130,22 5839,47

3 ΟΜΑΔΑ Θ
(ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟΥ)

6228,5 1494,84 7723,34

4 ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

58693,75 14086,5 72780,25

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή 

Α. Την έγκριση του 3ου α Πρακτικού Αποσφράγισης αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης

Β.  Να  κατακυρωθεί η ανάθεση της  «Προμήθεια καυσίμων &  λιπαντικών  2018-2020  », για τις
ΟΜΑΔΕΣ     Ζ,  Η,  Θ  (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ),  στην   εταιρεία «Δ.  ΔΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  Α.Ε.»,  με  ΑΦΜ:
998639154  και  σύνολο  οικονομικής  προσφοράς << 72.780,25  Ευρώ>>  συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24%,  γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης και η προσφορά
της είναι συμφέρουσα για το Δήμο καθώς είναι παρόμοια σε σχέση με τις προσφορές που
κατατέθηκαν σε αντίστοιχους διαγωνισμούς προηγούμενων ετών και χαμηλότερη από την τιμή
μελέτης. 

Γ. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Σύμβασης......».

       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 αρ.134/2018 ΑΔΣ (ΑΔΑ 6Λ9ΔΩΞΧ-Λ3Α) έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού

- την αρ.477 /2018 ΑOE (ΑΔΑ  7ΔΓΟΩΞΧ-Μ62)

- την αρ.498/2018 ΑΟΕ  (ΑΔΑ   7Σ4ΗΩΞΧ-4ΛΞ)

- την προσφυγή κατά της αρ.498/2018 ΑΟΕ από τον οικονομικό φορέα “Δ. 
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟ Α.Ε ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ” ( αρ.πρωτ. 
19590/20-9-2018 εισερχ. Εγγράφου) ως προς την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για 
την προμήθεια των λιπαντικών. 

- την αρ.550/2018 ΑΟΕ  (ΑΔΑ  Ψ39ΦΩΞΧ-ΗΛΘ )

- την αρ.577/2018 ΑΟΕ  ( ΑΔΑ  78ΤΜΩΞΧ-6ΦΛ)

- το αριθμ. 2/1-11-2018 Πρακτικό της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών -6ο Κλιμάκιο, 

- την εισήγηση της  Επιτροπής Διαγωνισμού
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

        1. Εγκρίνει το  Πρακτικό  Νο  3α  Αποσφράγισης και  αξιολόγησης  των   
            δικαιολογητικών κατακύρωσης  για τις ομάδες  Ζ, Η, Θ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) , του 
            διεθνούς  διαγωνισμού με τίτλο  «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών 2018-
            2020» προϋπολογισμού   1.347.758,44 € χωρίς Φ.Π.Α (Συνολικό ποσό με 
             Φ.Π.Α 24% 1.671.220,47€)   

      2.Κατακυρώνει  της «Προμήθεια καυσίμων &  λιπαντικών  2018-2020 », για τις    
         ΟΜΑΔΕΣ    Ζ, Η, Θ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ), στην  εταιρεία «Δ. ΔΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», με
         ΑΦΜ: 998639154 και σύνολο οικονομικής προσφοράς << 72.780,25 Ευρώ>> 
         συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα 
        δικαιολογητικά κατακύρωσης και η προσφορά της είναι συμφέρουσα για το Δήμο καθώς
        είναι παρόμοια σε σχέση με τις προσφορές που κατατέθηκαν σε αντίστοιχους 
        διαγωνισμούς προηγούμενων ετών και χαμηλότερη από την τιμή μελέτης, και έχει ως 
        εξής:     
 

Α/
Α

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1 ΟΜΑΔΑ Ζ
(ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Δ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ)

47756 11461,44 59217,44

2 ΟΜΑΔΑ Η 
(ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΕΥΑΠ)

4709,25 1130,22 5839,47

3 ΟΜΑΔΑ Θ
(ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟΥ)

6228,5 1494,84 7723,34

4 ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

58693,75 14086,5 72780,25

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  665/2018.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
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