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ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 80
Της 7ης συνεδρίασης που έγινε την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018, ύστερα από τη µε αριθ. πρωτ.
4554/94/29.1.2018 πρόσκληση που επιδόθηκε νόµιµα.
Πρόεδρος είναι η κα Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά.
Παρόντες είναι οι κ.κ. Αντωνάκου Σταυρούλα, Βεντούρης Ανδρέας, Ζηλάκου Χαραλαµπία,
Καλογερόγιαννης Παναγιώτης, Μελά Σταυρούλα τακτικά µέλη, Αστεριάδου Καλλιόπη και Σιγαλάκος
Κυριάκος αναπληρωµατικά µέλη.
Απόντες είναι οι κ.κ. Βοϊδονικόλας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, Αργουδέλης Αλέξανδρος, Καρβουνάς
Νικόλαος, Κάρλες Αναστάσιος και Σαλπέας Ηλίας.
Αρχίζει η συνεδρίαση αφού η Επιτροπή βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 75 παρ. 1 του Ν. 3852/10

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για την
προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για την κίνηση µεταφορικών µέσων, θέρµανσης και φωτισµού
του ∆ήµου Πειραιά και των Νοµικών Προσώπων για τα έτη 2017-2018-2019», όσον αφορά την
ΟΜΑ∆Α ∆΄ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ), προϋπολογισµού δαπάνης 240.587,40 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, ύστερα από
τη λήψη του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Με τη µε αριθ. 357/2017 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε η δαπάνη, διατέθηκε η πίστωση, εγκρίθηκε η
µελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του πιο πάνω διεθνούς συστηµικού ηλεκτρονικού ανοικτού
διαγωνισµού.

Στη συνέχεια, δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η (µε αρ. 2017/S
138-282846) προκήρυξη του διαγωνισµού η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ,
µε Α∆ΑΜ :
17PROC001738054 2017-07-24. Η δε αναλυτική διακήρυξη των όρων του διαγωνισµού αναρτήθηκε στο
ΚΗΜ∆ΗΣ, µε Α∆ΑΜ : 17PROC001741641 2017-07-24.

Επιπλέον, εκδόθηκε η µε αριθ. πρωτ. 30381/544/24-7-2017 περιληπτική διακήρυξη, η οποία
ανακοινώθηκε στο δηµόσιο διαδικτυακό τόπο µας (www.pireasnet.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεων του
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∆ηµαρχείου, δηµοσιεύθηκε, σύµφωνα µε το Νόµο, στο ΦΕΚ ∆∆Σ/363/2017 και στις εφηµερίδες
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ και ΗΧΩ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ και µε
την οποία ορίστηκε ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, η Παρασκευή 8 Σεπτεµβρίου
2017 και ώρα 13:00.
Κατόπιν, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών Προµηθειών και Αξιολόγησης Προσφορών (η οποία
συγκροτήθηκε µε τη µε αριθ. 670/2016 Απόφαση Ο.Ε.), την προκαθορισµένη ηµέρα και ώρα, ήτοι την
Πέµπτη 14 Σεπτεµβρίου 2017 και ώρα 10:00 π.µ., προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και έλεγχο των
δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζοµένων του διεθνούς ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισµού, µε συστηµικό αριθµό οµάδας 223079 και α/α ηλεκτρονικών διαγωνισµών:
α) 44453 για τα λιπαντικά (ΟΜΑ∆Α ∆΄),
β) 44482 για το diesel (ΟΜΑ∆Α Γ΄),
γ) 44484 για το πετρέλαιο θέρµανσης (ΟΜΑ∆Α Α΄) και
δ) 44487 για την αµόλυβδη βενζίνη (ΟΜΑ∆Α Β΄).
Ειδικότερα, αποσφράγισε τα δικαιολογητικά συµµετοχής / τεχνικές προσφορές των µε α/α 44453 και 44482
ηλεκτρονικών διαγωνισµών, συνέταξε και υπέβαλε στην Οικονοµική Επιτροπή το από 14/9/2017 Πρακτικό
Νο 1, σύµφωνα µε το οποίο έκανε δεκτή για τη συνέχεια του διαγωνισµού την προσφορά της εταιρείας µε
την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για το ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (diesel) (ΟΜΑ∆Α Γ΄) και τις προσφορές των
εταιρειών µε τις επωνυµίες: 1) ELDON’S HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, 2) ∆. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, 3) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ,
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και 4) ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, για τα λιπαντικά (ΟΜΑ∆Α ∆΄),
που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και γραπτά εντός της τασσοµένης από τη διακήρυξη προθεσµίας.
Για τους διαγωνισµούς µε α/α 44484 και 44487 δεν είχαν υποβληθεί προσφορές.
Το Πρακτικό Νο 1 η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού υπέβαλε στην Οικονοµική Επιτροπή, η οποία µε τη µε
αρ. 491/2017 απόφασή της, το ενέκρινε και αποδέχθηκε τις προσφορές των ως άνω εταιρειών.
Η εν λόγω απόφαση, αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του διαγωνισµού
κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες στις 2/10/2017.

και

Κατά της ως άνω απόφασης της Ο.Ε. κατατέθηκε ενώπιον της ΑΕΠΠ προδικαστική προσφυγή της
εταιρείας ELDON’S HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ, στις 9-10-2017 όσον αφορά τις συµµετοχές στον διαγωνισµό µε α/α 44453 για την ανάδειξη
αναδόχου για τα είδη της ΟΜΑ∆ΑΣ ∆’ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ)
Επί της ως άνω προδικαστικής προσφυγής η ΑΕΠΠ εξέδωσε την µε αριθµ. 156/2017 Απόφασή της,
σύµφωνα µε την οποία απέρριψε την πιο πάνω Προδικαστική Προσφυγή.
Η απόφαση 156/2017 της ΑΕΠΠ κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες µέσω της πλατφόρµας του
ΕΣΗ∆ΗΣ, στις 30/11/2017. Ταυτόχρονα, ειδοποιήθηκαν οι συµµετέχοντες µε µήνυµα του χειριστή του
ΕΣΗ∆ΗΣ, για την ηµέρα και ώρα αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών.
Αρµοδίως, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού την 1-12-2017 και ώρα 10:00 π.µ., αποσφράγισε όλες τις
οικονοµικές προσφορές των συµµετεχόντων.
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Στη συνέχεια, η Επιτροπή συνέταξε και υπέβαλε προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή το
Πρακτικό Νο 2, το οποίο η Οικονοµική Επιτροπή ενέκρινε µε τη µε αρ. 693/2017 απόφασή της και
ανέδειξε την εταιρεία ∆ ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ προσωρινή αναδόχο του διαγωνισµού ως προς την προµήθεια των λιπαντικών.

Η απόφαση 693/2017 κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες, µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του
διαγωνισµού στις 21/12/2017.

∆υνάµει της παραπάνω απόφασης, προσκλήθηκε η προσωρινή ανάδοχος µε την µε αριθµ. 523/13/51-2018 πρόσκληση, µέσω της πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ, να προσκοµίσει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη
διακήρυξη, τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Στη συνέχεια, η προσωρινή ανάδοχος, µε µήνυµά της µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ στις 17/1/2018 γνωστοποίησε
ότι είχε υποβάλει τα εν λόγω δικαιολογητικά σύµφωνα µε την ανωτέρω πρόσκληση. Επιπλέον, κατέθεσε
στην Οικονοµική Επιτροπή τον µε αρ. 2653/18-1-2018 φάκελο, µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης σε
έντυπη µορφή.

Κατόπιν των ως άνω, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού την ∆ευτέρα 24-1-2018 συνεδρίασε προκειµένου να
αποσφραγίσει τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου και συνέταξε το
Πρακτικό Νο3, το οποίο υπέβαλε για έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή και το οποίο έχει ως εξής:
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΄Yστερα από τα παραπάνω, η Οικονοµική Επιτροπή, αφού είδε:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Τα πρακτικά Νο 1, Νο 2 και Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
το µε αριθ. 17REQ001535871 2017-06-16 πρωτογενές αίτηµα της ∆ιεύθυνσης Μηχ/κου –
Ηλεκ/κού, Τµήµα ∆ιαχείρισης καυσίµων- Λιπαντικών & Υλικών.
τη µε αριθ. 517/2017 Απόφαση ∆Σ (έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης της προµήθειας)
τη µε αριθ. 357/2017 απόφαση της Ο.Ε. (έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης και κατάρτιση των
όρων διακήρυξης)
τη µε αριθ. 491/2017 απόφαση της Ο.Ε. (έγκριση του πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής
διαγωνισµού – έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικών προσφορών)
τη µε αριθ. 156/2017 Απόφαση της Α.Ε.Π.Π. επί της προδικαστικής προσφυγής της
εταιρείας ELDON’S
τη µε αριθ. 693/2017 απόφαση της Ο.Ε. (προσωρινός ανάδοχος)
την µε αριθ. 670/2016 απόφαση της Ο.Ε. (συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού),
την µε αριθ. 26/2018 απόφαση της Ο.Ε. (διάθεση πίστωσης έτους 2018)
τους όρους διακήρυξης και τη µελέτη της υπηρεσίας
Αφού συµβουλεύτηκε:

•
•
•
•
•

•

•

του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες
του Ν. 3463/2006 ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7.6.2010)
” Του άρθρο 63 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 ΤΕΥΧΟΣ Α΄)
Της υπ. αρ. Εγκ. 3 µε αρ. πρωτ: 11543/26-3-2013 της ∆/νης Τεχνικών Υπηρεσιών του
ΥΠ.ΕΣ για την «Ανάδειξη προµηθευτών – χορηγητών προµηθειών των ∆ήµων, των Ιδρυµάτων και
όλων των νοµικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυµάτων και των νοµικών τους
προσώπων, καθώς και των συνδέσµων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού»
Της µε αρ. 57654/22.5.2017 Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ 1781/23.5.2017 τ.Β’) «Ρύθµιση των
ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης.
Της µε αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924/2-6-2017 τ.Β 1924) Απόφασης του Υπουργού
Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,
Αφού άκουσε τις απόψεις της Προέδρου και των µελών της και µετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει Οµόφωνα
1. Εγκρίνει το Πρακτικό Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που αφορά στην αποσφράγιση και
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του διεθνή
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για την
κίνηση µεταφορικών µέσων, θέρµανσης και φωτισµού του ∆ήµου Πειραιά και των Νοµικών
Προσώπων για τα έτη 2017-2018-2019», όσον αφορά την ΟΜΑ∆Α ∆΄ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ),
προϋπολογισµού δαπάνης 240.587,40 € πλέον Φ.Π.Α. 24%,
ύστερα από τη λήψη του
Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
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2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του πιο πάνω διαγωνισµού για το τµήµα της προµήθειας που
αφορά στην ΟΜΑ∆Α ∆΄ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) (µε συστηµικό αριθµό δ/σµού 44453), προϋπολογισµού
δαπάνης 240.587,40 € πλέον ΦΠΑ, στην εταιρεία ∆. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, της
οποίας η προσφορά κρίθηκε πλήρης και που προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 53% επί
των τιµών του προϋπολογισµού της µελέτης της υπηρεσίας, συνολικά προσφερόµενη δαπάνη
113.076,08 € πλέον Φ.Π.Α.
Η συνολική συµβατική δαπάνη για την πιο πάνω προµήθεια, ανέρχεται στο ποσό των
113.076,08 € πλέον Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6641.01 του προϋπολογισµού του
∆ήµου οικονοµικού έτους 2018 µε το ποσό των 138.586,37 € και τον οικείο Κ.Α. του
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019 µε το υπόλοιπο ποσό (σχ. το µε αρ. 122
αίτηµα ανάληψης υποχρέωσης µε α/α 178 του µητρώου δεσµεύσεων της απόφασης 26/2018).
Η προµήθεια θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και της µελέτης της Υπηρεσίας, τη δε
σχετική σύµβαση (η οποία υπόκειται σε προσυµβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 278 Ν. 3852/10) θα υπογράψει για το ∆ήµο ο ∆ήµαρχος ή ο αρµόδιος
Αντιδήµαρχος.
Κατά της ανωτέρω απόφασης, χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα µε τα άρθρα 360 επ. του Ν.
4412/16.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ –
ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ

ΑΣΤΕΡΙΑ∆ΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΖΗΛΑΚΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ

ΣΙΓΑΛΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

