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ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 05/02-03-2018 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αριθ. Απόφασης: 23/2018
Θέµα 5ο: Έγκριση ή µη του πρακτικού της προµήθειας λιπαντικών του ∆ήµου Ηράκλειας
2017-2018.
Σήµερα την 2α Μαρτίου 2018, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11.00π.µ η Οικονοµική Επιτροπή
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Ηράκλειας, ύστερα από την µε αρ.1965/26-02-2018 πρόσκληση του Προέδρου της, που
δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους
δηµοτικούς συµβούλους, µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
75 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Πριν
από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, αφού σε σύνολο 7
µελών παρόντα ήταν 6:
Παρόντες οι :
Απόντες οι:

1
2
3
4
5
6

Επώνυµο

Όνοµα

Πατρώνυµο Αξίωµα

Γκάλιος
Μαρίγκος
Αβραµίδης
Μουρατίδης
Χαβαλές
Γεωργιάδου

Αλέξανδρος
∆ηµήτριος
Ιωάννης
Νικόλαος
∆ηµήτριος
Μαρία

Ηλίας
Ιωάννης
Ιωάννης
Ιωάννης
Νικόλαος
Αναστάσιος

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Ονοµατεπώνυµο
Αναστασιάδης Κων/νος
Ο οποίος δεν προσήλθε
αν και κλήθηκε νόµιµα

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του ∆ήµου κ. Νικόλαος Καµπούρης
για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης.
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του πέµπτου θέµατος, έθεσε
υπόψη των µελών της το υπ’ αρ.1961/26-02-2018 έγγραφο της Επιτροπής ∆ιενέργειας
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∆ιαγωνισµών και Αξιολόγησης Προµηθειών του ∆ήµου καθώς επίσης και το πρακτικό της, τα
οποία έχουν ως εξής:
«Σας διαβιβάζουµε το από:
22-02-2018 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών και αξιολόγησης προµηθειών του
∆ήµου Ηράκλειας».
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Επιτροπής για τη ∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµών και Αξιολόγησης Προµηθειών.
Στην Ηράκλεια σήµερα την 2 Φεβρουαρίου 2018, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµαρχείο Ηράκλειας η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµών και
αξιολόγησης προµηθειών η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 158/2016 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής προκειµένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση
των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του δηµόσιου διεθνή ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2017-2018» (Αριθµ. ∆ιακήρυξης 20117/19-12-2017), η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 51329
αριθµό συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, δηµοσιεύθηκε νοµίµως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων, λαµβάνοντας Α∆ΑΜ:17PROC002450788 2017-12-19.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Βλαχοπούλου φωτεινή Πρόεδρος
2) Ράπτου Μαρία Μέλος
3) Κιορπές Χρήστος Μέλος
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 29-012018 ώρα 15:00 µ.µ. και η ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 02-022018 και ώρα 09:00 π.µ.
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :
1.Την διακήρυξη 20117/19-12-2017 του ∆ήµου Ηράκλειας µε Α∆ΑΜ:17PROC002450788 201712-19 .
2.Τις διατάξεις ν. 4412/2016
3.Την κατευθυντήρια οδηγία 15 απόφαση 161/2016 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων µε
Α∆Α ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ.
προέβη στα εξής:
1. Προκειµένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή
συνδέθηκε στο ΕΣΗ∆ΗΣ µε τα διαπιστευτήρια της (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό
πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό 51329 και διαπίστωσε αφενός ότι ο
διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι είχαν
υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό προσφορές από τους παρακάτω συµµετέχοντες:
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Α/Α
1
2
3
4
5
6

Ονοµατεπώνυµο
ΚΑΤΙΟΥ Π.& ΣΙΑ ΕΕ
ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε.
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
∆.∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
GAND OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ELDONS HELLAS LTD

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
7 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ -Α.Β.Ε.Ε.

Ηµεροµηνία
υποβολής
προσφοράς
29-01-2018
29-01-2018
29-01-2018
29-01-2018
29-01-2018
29-01-2018

Ώρα
υποβολής
προσφοράς
12:23:59
14:39:37
11:35:09
13:10:43
13:22:15
13:43:44

25-01-2018

15:37:14

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση
στο περιεχόµενό των προσφορών.
2. Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία η προσφορά αποσφραγίσθηκε και συγκεκριµένα
αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» της
προσφοράς µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόµενο τους.
Επισηµαίνεται ότι ο υποφάκελος «Οικονοµική Προσφορά» δεν αποσφραγίσθηκε αφού σύµφωνα
µε τη διακήρυξη του διαγωνισµού, αυτός θα αποσφραγισθεί σε µεταγενέστερο στάδιο του
διαγωνισµού στην ηµεροµηνία και ώρα που θα οριστεί µε ειδική πρόσκληση (άρθρο 3.1.2 της
διακήρυξης).
3. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφορά
είχε λάβει από το σύστηµα, τον παρακάτω αναφερόµενο µοναδικό αριθµό συστήµατος:
Α/Α
1
2
3
4
5
6

Ονοµατεπώνυµο
ΚΑΤΙΟΥ Π.& ΣΙΑ ΕΕ
ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε.
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
∆.∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
GAND OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ELDONS HELLAS LTD

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
7 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ -Α.Β.Ε.Ε.

Αριθµός συστήµατος
87319
85568
85483
88726
88567
87910
88554

4. Σύµφωνα µε το άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης, εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την
ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον
οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα
στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκοµισθούν σε πρωτότυπη
µορφή σύµφωνα µε τον ν.4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η
εγγυητική επιστολή συµµετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς
φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα
της Χάγης (Apostille). ∆εν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν.
4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
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Σύµφωνα µε το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, οι οικονοµικοί φορείς κατέθεσαν στο πρωτόκολλο
του ∆ήµου, λαµβάνοντας αριθµό πρωτοκόλλου, τους παρακάτω φακέλους, οι οποίοι παραδόθηκαν
ενσφράγιστοι στην Επιτροπή.
Α/Α
1
2
3
4
5
6

Ονοµατεπώνυµο
ΚΑΤΙΟΥ Π.& ΣΙΑ ΕΕ
ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε.
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
∆.∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
GAND OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ELDONS HELLAS LTD
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Αριθµός πρωτοκόλλου
1113/30-01-2018
1120/30-01-2018
1121/30-01-2018
1131/31-01-2018
1153/31-01-2018
1154/31-01-2018
1155/31-01-2018

Συνεπώς, οι αντίστοιχοι ενσφράγιστοι φάκελοι , υποβλήθηκαν εµπροθέσµως και νοµοτύπως από
τους συµµετέχοντες, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη.
5. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχοµένου του ηλεκτρονικού φακέλου
«∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» σύµφωνα µε το άρθρο 2.4.3 της διακήρυξης
«Περιεχόµενα φακέλου δικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» που είχε υποβάλει οι
συµµετέχοντες. ∆ιαπιστώθηκε ότι οι συµµετέχοντας στο διαγωνισµό υπέβαλαν όλα απαιτούµενα
δικαιολογητικά του ανωτέρω άρθρου 2.4.3. της διακήρυξης.
6. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους, που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο της
υπηρεσίας, µονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που
υποβλήθηκαν, ανά φύλλο.
7. Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού προχώρησε στον έλεγχο των κατατεθειµένων από τον
συµµετέχοντα δικαιολογητικών.
Η Επιτροπή διαπίστωσε τα εξής:
Οι συµµετέχοντας κατέθεσαν τα δικαιολογητικά εντός των προβλεπόµενων ηµεροµηνιών καθώς
είναι σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές .
Η Επιτροπή µε έγγραφά της ζητά από τις Τράπεζες-Πιστωτικά Ιδρύµατα που εξέδωσαν εγγυητικές
επιστολές συµµετοχής, να ενηµερώσουν για την εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών που
κατέθεσαν οι συµµετέχοντες.
Βάσει των απαντητικών εγγράφων των Τραπεζών-Πιστωτικών Ιδρυµάτων οι συµµετέχοντες
κατάθεσαν εγγυητικές συµµετοχής έγκυρες και νόµιµα εκδιδόµενες.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται.
Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό σε τρία
αντίτυπα, ένα εκ των οποίων θα διαβιβαστεί στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ηράκλειας».
Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, έλαβε υπόψη τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του Ν.4412/2016, το υπ’ αρ. 1961/26-02-2017
έγγραφο Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και Αξιολόγησης Προµηθειών του ∆ήµου και το από
22/02/2017 πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και Αξιολόγησης Προµηθειών του
∆ήµου
αποφασίζει οµόφωνα
• Εγκρίνει το από 20/12/2017 πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και
Αξιολόγησης Προµηθειών του ∆ήµου για την προµήθεια Λιπαντικών του ∆ήµου Ηράκλειας
2017-2018.
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•

Την συνέχιση στο επόµενο στάδιο της αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών των
οικονοµικών φορέων ΚΑΤΙΟΥ Π.& ΣΙΑ ΕΕ, ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε., ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ,
∆.∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., GAND OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, ELDONS
HELLAS LTD και ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ -Α.Β.Ε.Ε. σύµφωνα µε το από 22/02/2018 πρακτικό της Επιτροπής
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και Αξιολόγησης Προµηθειών του ∆ήµου για την προµήθεια
Λιπαντικών του ∆ήµου Ηράκλειας 2017-2018.
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 23/2018.

Εξαντληθέντων των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
της Οικονοµικής Επιτροπής

Τα µέλη
της Οικονοµικής Επιτροπής

Υπογραφή 1

Υπογραφές 5

Ακριβές Απόσπασµα
Ηράκλεια 08-03-2018
Ο Πρόεδρος
της Οικονοµικής Επιτροπής
Γκάλιος Αλέξανδρος
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