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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το 24ο πρακτικό της από 27-08-2019 συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέρου.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Αποδοχή του με Α.Π.:4915/26-08-2019 Πρακτικού της Ε.Δ.Δ. για την ανάδειξη οριστικών αναδόχων για
την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (πετρελαίου κίνησης, βενζίνης, ελαιολιπαντικών) Δήμου Λέρου
και ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου για το έτος 2019-2020»
Σήμερα στις 27 Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Λέρου, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.
4889/23-08-2019 πρόσκληση, που εκδόθηκε από τον Πρόεδρο, και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη
της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι στο σύνολο των επτά (7) μελών ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Κόλιας Μιχαήλ (Πρόεδρος)
1. Κοντραφούρης Μιχαήλ-Αντιπρόεδρος
2. Μπίλλης Νεκτάριος -(Μέλος Πλειοψηφίας)
2. Μαυρουδής Αντώνιος- Μιχαήλ-(Μέλος Μειοψηφίας)
3. Μεραμπελιώτης Βασίλειος-(Μέλος Πλειοψηφίας)
3. Μπαλαμπάνης Ευάγγελος-( Μέλος Πλειοψηφίας)
4. Κοντραφούρης Αντώνιος (Μέλος Πλειοψηφίας)
4.
Οι οποίοι κλήθηκαν και δεν προσήλθαν
5.
6.
7.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε, υπάλληλος του Δήμου Λέρου, για την ορθή τήρηση των πρακτικών, όπως
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αμέσως
άρχισε η συζήτηση των θεμάτων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 115
Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, o Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη λέγοντας ότι μετά
την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση του
κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα. Το θέμα αφορά τη λήψη απόφασης για την αποδοχή ή
μη του με Α.Π.:4915/26-08-2019 Πρακτικού της Ε.Δ.Δ. για την ανάδειξη οριστικών αναδόχων για την
προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (πετρελαίου κίνησης, βενζίνης, ελαιολιπαντικών) Δήμου Λέρου και
ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου για το έτος 2019-2020.
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά
Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της
 την εισήγηση του προέδρου,
 την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10
 το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να
συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την συζήτηση του θέματος που αφορά τη λήψη απόφασης για έγκριση δαπανών για την αποδοχή ή μη του
με Α.Π.:4915/26-08-2019 Πρακτικού της Ε.Δ.Δ. για την ανάδειξη οριστικών αναδόχου για την προμήθεια
καυσίμων και λιπαντικών (πετρελαίου κίνησης, βενζίνης, ελαιολιπαντικών) Δήμου Λέρου και ΔΟΠΑΙΣΑΠ
Λέρου για το έτος 2019-2020.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής:
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Από τη στιγμή που η Οικονομική Επιτροπή με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών
της αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα το οποίο δεν ήταν γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, θα
αποφασίσει επί του συγκεκριμένου θέματος επίσης με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των
μελών του.
Στη συνέχεια ενημέρωσε τα μέλη λέγοντας ότι σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1δ και ε του Ν.3852/2010:
«…δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από
εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει
αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης
μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4
του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών
μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες…»
Σύμφωνα με την από 12/12/2012 (ΦΕΚ Α΄240) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το
Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α΄18) και ειδικότερα με το άρθρο 4 παρ. 1, προβλέπονται τα εξής: «…1.Η διαδικασία
ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για προμήθειες α. τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου
καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού
υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών την υπ’ αριθ. 26/2019 μελέτη με ενδεικτικό προϋπολογισμό της
προμήθειας να ανέρχεται στις εκατόν τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα δύο ευρώ και οδόντα έξι λεπτά του
ευρώ (104.482,86€) με Φ.Π.Α., το οποίο έχει προβλεφθεί αντίστοιχα στον προϋπολογισμό του Δήμου Λέρου
και του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου οικ. έτους 2019, ενώ στις περιπτώσεις που η προμήθεια θα γίνει στο επόμενο
έτος, θα γίνει και η ανάλογη πρόβλεψη στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2020. Ειδικότερα ο προϋπολογισμός της
προμήθειας κατανέμεται ως εξής:
Α. Η δαπάνη για την προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ για την κίνηση των οχημάτων του Δήμου ΛΕΡΟΥ,
προϋπολογίζεται συνολικά για τα έτη 2019 & 2020 στο ποσό των # 94.999,78€ # συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ Λέρου, και
συγκεκριμένα από τον Κ.Α. 30.6641.0001 «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων». Τον
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019, θα βαρύνει δαπάνη ποσού: #40.725,08€#, ενώ τον προϋπολογισμό
του Δήμου Λέρου οικ. έτους 2020, θα βαρύνει το υπόλοιπο ποσό που απαιτείται ήτοι #54.274,70€#. Η έγκριση
δαπάνης και η δέσμευση της αντίστοιχής πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου Λέρου οικ. 2019 και η
απαιτούμενη πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του Δήμου Λέρου οικ. έτους 2020, έχει γίνει με την υπ’ αριθ.
289/2019 με ΑΔΑ:Ω1Μ0ΩΛΓ-ΚΕ1 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης του Δημάρχου Λέρου, η
οποία είναι και το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ:19REQ004994145 2019-05-23 και αποτελεί τη συνέχεια του
πρωτόγεννους αιτήματος με Α.Π.:2771/22-05-2019 και ΑΔΑΜ:19REQ004988712 2019-05-22.
Β. Η δαπάνη για την προμήθεια ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ για τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου ΛΕΡΟΥ
προϋπολογίζεται συνολικά στο ποσό των # 6.996,60€ # συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. η οποία προβλέπεται να
χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ Λέρου, οικονομικού έτους 2019 και
συγκεκριμένα από τον Κ.Α. 30.6641.0002 «Προμήθεια λιπαντικών». Η έγκριση δαπάνης και η δέσμευση της
αντίστοιχής πίστωσης έχει γίνει με την υπ’ αριθ. 290/2019 με ΑΔΑ:6Ξ0ΒΩΛΓ-2ΨΧ Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης του Δημάρχου Λέρου, η οποία είναι και το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ:19REQ004994145
2019-05-23 και αποτελεί τη συνέχεια του πρωτόγεννους αιτήματος με Α.Π.:2771/22-05-2019 και
ΑΔΑΜ:19REQ004988712 2019-05-22.
Γ. Η δαπάνη για την προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ για την κίνηση των οχημάτων του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π.
ΛΕΡΟΥ προϋπολογίζεται συνολικά για τα έτη 2019 & 2020 στο ποσό των # 2.486,48€ # συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου, ο
οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 79/2018 με ΑΔΑ: ΨΠΣ0ΟΚΒΣ-8ΨΜ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου, εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 198/2018 με ΑΔΑ: ΩΞ8ΝΩΛΓ-ΨΒ1 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου και ελέγχθηκε για τη νομιμότητά του με την αριθ. πρωτ.:6426/01-02-2019 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και συγκεκριμένα από τον Κ.Α. 15.6641
«Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων». Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019, θα
βαρύνει δαπάνη ποσού: #651,94€#, ενώ τον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2020, θα βαρύνει το υπόλοιπο ποσό
που απαιτείται ήτοι #1.834,54€#. Η έγκριση δαπάνης και η δέσμευση της αντίστοιχής πίστωσης στον
προϋπολογισμό του οικ. 2019 και η απαιτούμενη πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του Δήμου Λέρου οικ. έτους
2020, έχει γίνει με την υπ’ αριθ. 77/2019 με ΑΔΑ:Ω3ΨΔΟΚΒΣ-ΤΚΖ Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς
Υποχρέωσης του Προέδρου του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου, η οποία είναι και το εγκεκριμένο αίτημα με
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ΑΔΑΜ:19REQ004993836 2019-05-23 και αποτελεί τη συνέχεια του πρωτόγεννους αιτήματος με
Α.Π.:543/2019 και ΑΔΑΜ:19REQ004988482 2019-05-22.
Η διάρκεια της σύμβασης για την προμήθεια των καυσίμων ορίζεται σε 12 ημερολογιακούς μήνες αρχής
γενομένης από την υπογραφή της και θα υπάρχει δυνατότητα μονομερούς παράτασης αυτής για δύο μήνες, με
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο, προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες
ανάγκες του Δήμου Λέρου, χωρίς τροποποίηση της συμβατικής αξίας και των ποσοτήτων, όπως προβλέπονται
στην αρχική σύμβαση. Η διάρκεια της σύμβασης για την προμήθεια των λιπαντικών ορίζεται έως 31/12/2019.
Στη συνέχεια με την υπ’ αριθ. 71/2019 με ΑΔΑ:Ψ1ΒΟΩΛΓ-ΓΟΞ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής:
α) Εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές & ενδεικτικός προϋπολογισμός ποσού 104.482,86€ με Φ.Π.Α. για
την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου & Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου» για το έτος 2019-2020 που
αναφέρονται στην αριθ. 26/2019 μελέτη όπως αυτή συντάχθηκε από την ΤΥΔΛ και
β) Καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με σφραγισμένες
προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/08,08,2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και με κριτήριο
κατακύρωσης για μεν τα υγρά καύσιμα κίνησης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στην εκάστοτε νόμιμα
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους στον Νομό Δωδεκανήσου (Βάση του
παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας), κατά την ημέρα
παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης,
βενζίνη αμόλυβδη), για δε τα λιπαντικά την χαμηλότερη τιμή προσφοράς ανά είδος .
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την πορεία του διαγωνισμού η οποία έχει ως εξής :


Με την με Α.Π.: 3391/20-06-2019 με ΑΔΑΜ:19PROC005141976 2019-06-20 διακήρυξη του
Δημάρχου Λέρου, προκηρύχθηκε ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων – μηχανημάτων κ.λ.π. του Δήμου μας και του
ΔΟΠΑΙΣΑΠ, περίληψη της οποίας με Α.Π:3392/20-06-2019 και ΑΔΑ:6Σ8ΝΩΛΓ-ΘΡΩ, δημοσιεύθηκε
στις εφημερίδες : α) ‘’ Η ΡΟΔΙΑΚΗ’’, β) ‘’ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ’’ και γ) ‘’ΒΗΜΑ ΤΗΣ
ΚΩ’’. Τέλος ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός αναρτήθηκε στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με αύξοντα αριθμό
συστήματος 75225, με ημερομηνία δημοσίευσης την 20η Ιουνίου 2019 και καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών την 8η Ιουλίου 2019.
 Με την υπ’ αριθ. 84/2019 με ΑΔΑ:ΩΖΨΑΩΛΓ-6Β1 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή αποδέχθηκε
το με Α.Π.:3829/08-07-2019 αίτημα της εταιρείας «ΠΟΘΗΤΟΣ Α. ΨΑΡΟΜΠΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ» (ψηφιακά
υπογεγραμμένο στις 2019.07.08 10:21:27), το οποίο υπεβλήθη πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών (08/07/2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00:00π,μ.), για την απόσυρση της υπ’ αριθ.
143807/2019 προσφοράς της από το δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό συστήματος
75225/2019, για την προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών (πετρελαίου κίνησης, βενζίνης,
ελαιολιπαντικών) Δήμου Λέρου και ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου για το έτος 2019-2020.
 Με το με Α.Π.:4011/16-07-2019 έγγραφό της η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών
οχημάτων-μηχανημάτων, ανταλλακτικών, λοιπού εξοπλισμού αυτών, καθώς και καυσίμων, λιπαντικών
του Δήμου Λέρου για το έτος 2019, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 03/2019 με ΑΔΑ:
9ΕΞΗΩΛΓ-Ρ00 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, διαβιβάζει το με Α.Π.:3958/12-07-2019 Πρακτικό
Αξιολόγησης Προσφορών για την προμήθεια των ανωτέρω ειδών, όπως αυτό συντάχθηκε από την
αρμόδια Επιτροπή προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τον ορισμό ημερομηνίας και ώρας για την
αποσφράγιση των (υπο)φακέλων των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό.
 Με την υπ’ αριθ. 95/2019 με ΑΔΑ:ΨΟΑ8ΩΛΓ-ΙΥΤ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ορίσθηκε η
24η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των
(υπο)φακέλων των οικονομικών προσφορών, των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό με συστημικό αριθμό
ΕΣΗΔΗΣ:75225, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (πετρελαίου
κίνησης, βενζίνης, ελαιολιπαντικών) Δήμου Λέρου και ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου για το έτος 2019-2020».
 Με την υπ’ αριθ. 105/2019 με ΑΔΑ:6ΦΦΤΩΛΓ-ΥΔ1 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, έγινε
αποδεκτό το με Α.Π.:4208/24-07-2019 πρακτικό της Ε.Δ.Δ. και αναδείχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι της
προμήθειας οι: ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ''GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΠΕ'' και ''ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ'' .
 Με την με Α.Π.:4692/12-08-2019 πρόσκληση καλούνται οι προσωρινοί ανάδοχοι, εντός δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη, δικαιολογητικά κατακύρωσης.
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Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών που προσκόμισαν οι
προσωρινοί ανάδοχοι συντάσσοντας το με Α.Π.: 4915/26-08-2019 Πρακτικό ελέγχου πληρότητας
δικαιολογητικών κατακύρωσης και το οποίο έχει ως εξής:

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

Λέρος 26/8/2019
Α.Π. 4915

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΒΕΝΖΙΝΗΣ,
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΔΟΠΑΙΣΑΠ»
Στη Λέρο την 26/8/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00’’ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο γραφείο της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέρου στο Λακκί, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1
του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 03/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο
διενέργειας του Ανοιχτού - ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου
και ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 3391/20-06-2019 Διακήρυξης του Δήμου Λέρου, ο
οποίος είχε αναρτηθεί στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με αύξοντα αριθμό συστήματος 75225, με ημερομηνία
δημοσίευσης 20-06-2019 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 08/07/2019.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
2) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ
3) ΜΑΡΚΟΣ ΣΠΑΝΟΣ
1. Με το υπ’ αριθ. 4908/24-07-2019 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών και
ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την ανωτέρω προμήθεια, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη
των εταιρειών «ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»,»GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΜΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», ΪΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ως προσωρινούς αναδόχους. Με την υπ΄αριθ. 105/24-072019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και κοινοποιήθηκε στους
συμμετέχοντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
2. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στις εταιρείες «ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»,»GANDOIL
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΜΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», ΪΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», μέσω
ΕΣΗΔΗΣ, ηλεκτρονική πρόσκληση με την οποία κλήθηκαν να υποβάλουν εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στο άρθρο
2.2.8.2 περίπτωση Β1 και Β2 της ανωτέρω διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των
λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης.
Σύμφωνα με το άρθρο 3.2 της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα
(«προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση των φακέλων και στον έλεγχο πληρότητας
των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με αυτούς.
3. Η ανωτέρω πρόσκληση, όπως φαίνεται στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ κοινοποιήθηκε στους προσωρινούς
ανάδοχους την 12/08/2019. Οι προσωρινοί ανάδοχοι (GAND OIL & ΙΜΠΕΞ) υπέβαλλαν ηλεκτρονικά την 1908-2019 το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης και ο Μαυρουδής Δημήτριος υπέβαλλε ηλεκτρονικά την
20-08-2019. Συνεπώς, η κατάθεσή τους ήταν εμπρόθεσμη.
4. Η Επιτροπή προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν είναι τα ακόλουθα:
Α/Α
1
2
3
4

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ GAND OIL
Ποινικό Μητρώο για Γεώργιος Νταής (Α.Π. 239923/01.07.2019)
Φορολογική ενημερότητα (Α.Π. 66734048/21-05-2019 & Α.Π. 67018552/12-07-2019) και
προσωποιημένη πληροφόρηση από TAXIS NET για την εταιρία GAND OIL
Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας εταιρείας (Α.Π. 213164/25-04-2019) και η υπ’αρ.
πρωτ. 423290/03-04-2019 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για τον Νταή Γεώργιο
του Άγγελου
 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμ.5757/2019 περί μη θέσεως σε
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

αναγκαστική διαχείρηση
 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμ.14050/2019 ότι η εταιρεία δεν έχει
κυριχθεί σε κατάσταση πτώχευσης
 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμ.32444/2019 περί μη κατάθεσης
Δικογράφου Πτωχεύσεων
 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμ.32445/2019 περί μη κατάθεσης
Δικογράφου εκκαθαριστή/ συνεκκαθαριστή
 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμ.32448/2019 περί μη κατάθεσης
Δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης
 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμ.32450/2019 περί μη κατάθεσης
Δικογράφου αίτησης σχεδίου αναδιοργάνωσης
 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμ.32453/2019 περί μη κατάθεσης
Δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής – εξυγίανσης (άρθρο 99 Ν. 3588/2007)
Πιστοποιητικό Μητρώου επιχειρήσεων με Α.Π. 3016/25-4-2019
ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ με αρ. 7323/04-07-2019 περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού
σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 4412/2016
Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης με Α.Π. 854037/.1234809/04-07-2019
Γενικό Πιστοποιητικό εταιρίας –ΓΕΜΗ με Α.Π. 854037.1234808/03-07-2019
Η υπ’ αρ. πρωτ. 8679/Φ14.ΜΑΝ.2465/19-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ για άδεια εγκατάστασης και
ίδρυση εργοστασίου
Βεβαίωση Συμμετοχής της εταιρίας στο ΣΕΔ ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ (ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ) με Α.Π. 063/γδ/201918-02-2019 και Α.Π. 087/γδ/2019/18-07-2019
Βεβαίωση Συμμετοχής της εταιρίας στο ΣΕΔ Κ.Ε.ΠΕ.Δ ΑΕ (ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ του Κ.Ε.ΠΕ.Δ
Α.Ε) με Α.Π. 012/γδ/2019-18-02-2019 και Α.Π. 019/γδ/2019/18-07-2019
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ της εταιρίας, με Α.Μ.
2932/22-4-2019 και Α.Μ.2932/18-07-2019
ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με αριθμό φύλλου 3164/3-6-2013
Οι
με
Α.Π.
30/004/000/1026-13-03-2016,
30/004/000/1251-12-3-2018,
30/004/000/2747-14-07-2016, 30/004/000/3953- 03-10-2017, 30/004/000/486 29-012018 Γνωστοποιήσεις αριθμού καταλόγου λιπαντικών από Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων ΑΑΔΕ
Τα Πιστοποιητικά ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 & BS OHSAS 18001:2007 της εταιρίας
Βεβαίωση καλής εκτέλεσης προμήθειας λιπαντικών με ΑΠ 365/15-01-2019 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Βεβαίωση καλής εκτέλεσης προμήθειας λιπαντικών με ΑΠ 23268/17-11-2017 ΔΗΜΟΥ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ και
Βεβαίωση καλής εκτέλεσης προμήθειας λιπαντικών
με ΑΠ 185/03-01-2019 ΔΗΜΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΜΠΕΞ
Ποινικό Μητρώο για 4 ΜΕΛΗ Α.Ε (Α.Π. 10642/02-07-2019, 89312/02-07-2019, 10644/0207-2019, 89264/02-07-2019, 11983/01-08-2019, 101054/1-8-2019, 11990/01-08-2019,
101001/01-108-2019)
Φορολογική ενημερότητα (Α.Π. 66890304/21-06-2019 & Α.Π. 67126901/31-07-2019) για
την εταιρία ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μελών εταιρίας
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΕΠΕ) (ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ)
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΠΙΣΤΟΠΙΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΑΜΙΓΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΜΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΓΕΜΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO ΙΜΠΕΞ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ / ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ

5

ΑΔΑ: ΩΙΞΣΩΛΓ-ΥΗΚ

19AWRD005485278 2019-08-28
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
Ποινικό Μητρώο για ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (Α.Π. 5083/01-07-2019)
Φορολογική ενημερότητα (Α.Π. 67123594/30-07-2019) και προσωποιημένη πληροφόρηση
από TAXISNET
Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας (Α.Π. 341877/03-07-2019) του ΜΑΥΡΟΥΔΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ΚΩ με αριθμ.242/2-07-2019 περί μη κήρυξη σε πτώχευση
 Πιστοποιητικό Εμπορικού Επιμελητηρίου
Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων οχημάτων αορίστου διάρκειας με Α.Π.
8336/22-11-2013
Υπεύθυνη Δήλωση με τους όρους της προμήθειας
Υπεύθυνη Δήλωση (ΣΕΠΕ)

5. Επίσης, οι προσωρινοί ανάδοχοι κατέθεσαν στο πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας τους υπ’ αριθ.
4833/21-08-2019 (gand oil), 4832/21-08-2019 (ΙΜΠΕΞ) και 4898/23-08-2019 (ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)
αριθμούς πρωτοκόλλου, φάκελων δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στο παραπάνω άρθρο της διακήρυξης,
οι οποίοι παραδόθηκαν ενσφράγιστοι στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας. Συνεπώς, η κατάθεση
των φυσικών φακέλων είναι εμπρόθεσμη.
Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση των φακέλων και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που
υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα:
Α/Α
1
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ GAND OIL
Ποινικό Μητρώο για Γεώργιος Νταής (Α.Π. 239923/01.07.2019)
Φορολογική ενημερότητα (Α.Π. 66734048/21-05-2019 & Α.Π. 67018552/12-07-2019) και
προσωποιημένη πληροφόρηση από TAXIS NET για την εταιρία GAND OIL
Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας εταιρείας (Α.Π. 213164/25-04-2019) και η υπ’αρ.
πρωτ. 423290/03-04-2019 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για τον Νταή Γεώργιο
του Άγγελου
 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμ.5757/2019 περί μη θέσεως σε
αναγκαστική διαχείρηση
 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμ.14050/2019 ότι η εταιρεία δεν έχει
κυριχθεί σε κατάσταση πτώχευσης
 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμ.32444/2019 περί μη κατάθεσης
Δικογράφου Πτωχεύσεων
 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμ.32445/2019 περί μη κατάθεσης
Δικογράφου εκκαθαριστή/ συνεκκαθαριστή
 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμ.32448/2019 περί μη κατάθεσης
Δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης
 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμ.32450/2019 περί μη κατάθεσης
Δικογράφου αίτησης σχεδίου αναδιοργάνωσης
 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμ.32453/2019 περί μη κατάθεσης
Δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής – εξυγίανσης (άρθρο 99 Ν. 3588/2007)
Πιστοποιητικό Μητρώου επιχειρήσεων με Α.Π. 3016/25-4-2019
ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ με αρ. 7323/04-07-2019 περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού
σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 4412/2016
Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης με Α.Π. 854037/.1234809/04-07-2019
Γενικό Πιστοποιητικό εταιρίας –ΓΕΜΗ με Α.Π. 854037.1234808/03-07-2019
Η υπ’ αρ. πρωτ. 8679/Φ14.ΜΑΝ.2465/19-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ για άδεια εγκατάστασης και
ίδρυση εργοστασίου
Βεβαίωση Συμμετοχής της εταιρίας στο ΣΕΔ ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ (ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ) με Α.Π. 063/γδ/201918-02-2019 και Α.Π. 087/γδ/2019/18-07-2019
Βεβαίωση Συμμετοχής της εταιρίας στο ΣΕΔ Κ.Ε.ΠΕ.Δ ΑΕ (ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ του Κ.Ε.ΠΕ.Δ
Α.Ε) με Α.Π. 012/γδ/2019-18-02-2019 και Α.Π. 019/γδ/2019/18-07-2019
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ της εταιρίας, με Α.Μ.
2932/22-4-2019 και Α.Μ.2932/18-07-2019
ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με αριθμό φύλλου 3164/3-6-2013
Οι
με
Α.Π.
30/004/000/1026-13-03-2016,
30/004/000/1251-12-3-2018,
30/004/000/2747-14-07-2016, 30/004/000/3953- 03-10-2017, 30/004/000/486 29-012018 Γνωστοποιήσεις αριθμού καταλόγου λιπαντικών από Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων ΑΑΔΕ
Τα Πιστοποιητικά ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 & BS OHSAS 18001:2007 της εταιρίας
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Α/Α
1
2
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6
7
8
9
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16

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7

Βεβαίωση καλής εκτέλεσης προμήθειας λιπαντικών με ΑΠ 365/15-01-2019 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Βεβαίωση καλής εκτέλεσης προμήθειας λιπαντικών με ΑΠ 23268/17-11-2017 ΔΗΜΟΥ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ και
Βεβαίωση καλής εκτέλεσης προμήθειας λιπαντικών
με ΑΠ 185/03-01-2019 ΔΗΜΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΜΠΕΞ
Ποινικό Μητρώο για 4 ΜΕΛΗ Α.Ε (Α.Π. 10642/02-07-2019, 89312/02-07-2019, 10644/0207-2019, 89264/02-07-2019, 11983/01-08-2019, 101054/1-8-2019, 11990/01-08-2019,
101001/01-108-2019)
Φορολογική ενημερότητα (Α.Π. 66890304/21-06-2019 & Α.Π. 67126901/31-07-2019) για
την εταιρία ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μελών εταιρίας
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΕΠΕ) (ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ)
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΠΙΣΤΟΠΙΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΑΜΙΓΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΜΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΓΕΜΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO ΙΜΠΕΞ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ / ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
Ποινικό Μητρώο για ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (Α.Π. 5083/01-07-2019)
Φορολογική ενημερότητα (Α.Π. 67123594/30-07-2019) και προσωποιημένη πληροφόρηση
από TAXISNET
Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας (Α.Π. 341877/03-07-2019) του ΜΑΥΡΟΥΔΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ΚΩ με αριθμ.242/2-07-2019 περί μη κήρυξη σε πτώχευση
 Πιστοποιητικό Εμπορικού Επιμελητηρίου
Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων οχημάτων αορίστου διάρκειας με Α.Π.
8336/22-11-2013
Υπεύθυνη Δήλωση με τους όρους της προμήθειας
Υπεύθυνη Δήλωση (ΣΕΠΕ)

6. Ως εκ τούτου, σήμερα 26/8/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00’’, η Επιτροπή Διαγωνισμού, μετά και από
τον οριστικό έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και των δικαιολογητικών που ήδη διαθέτει ο Δήμος
και είναι σε ισχύ
προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή
να κατακυρωθεί η προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΔΟΠΑΙΣΑΠ
ΛΕΡΟΥ» στις εταιρείες «GAND OIL ΕΠΕ», «ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε.» και ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ γιατί
κατέθεσαν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται…»

Στη συνέχεια και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος πρότεινε: α) όπως γίνει αποδεκτό
το με Α.Π:4915/26-08-2019 Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργειας και
Αξιολόγησης Προσφορών, β) την ανάδειξη των: ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ , της εταιρείας GAND OIL
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ και της εταιρείας ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ &
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ , ως οριστικών αναδόχων για την προμήθεια καυσίμων για ένα έτος από την
υπογραφή της σύμβασης (2019-2020) και λιπαντικών για το έτος 2019, για την κάλυψη των αναγκών των
οχημάτων – μηχανημάτων κ.λ.π. του Δήμου μας και του ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου, σύμφωνα με το προαναφερόμενο
Πρακτικό.
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Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή θέσεων και απόψεων και αφού
έλαβε υπόψη της:
Την εισήγηση του Προέδρου
Τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010
Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
5. Το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
6. το ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
7. το ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
8. το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
9. το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις”,
10. Το ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”
11. Τις διατάξεις των ν. 4257/2014, 4281/2014 και 4230/2015
12. Την αριθ. 79/2018 με ΑΔΑ: ΨΠΣ0ΟΚΒΣ-8ΨΜ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου
13. Την αριθ. 198/2018 με ΑΔΑ: ΩΞ8ΝΩΛΓ-ΨΒ1 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου
14. Την αριθ. αριθ. πρωτ.:6426/01-02-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου
15. Το με Α.Π.:543/22-05-2019 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 19REQ004988482 2019-05-22
16. Την υπ’ αριθ. 77/2019 με ΑΔΑ: Ω3ΨΔΟΚΒΣ-ΤΚΖ Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης του
Προέδρου του Διοικητικού Συμβούλιου του Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου
17. Την αριθ. 171/2018 με ΑΔΑ:ΩΒΜΞΩΛΓ-7ΨΧ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με
την αριθ. 76664/19-12-2018 με ΑΔΑ:Ω1ΜΨΟΡ1Ι-ΥΘΑ απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
18. Το με Α.Π.:2771/22-05-2019 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ:19REQ004988712 2019-05-22
19. Την υπ’ αριθ. 289/2019 με ΑΔΑ:Ω1Μ0ΩΛΓ-ΚΕ1 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης του
Δημάρχου Λέρου
20. Την υπ’ αριθ. 290/2019 με ΑΔΑ:6Ξ0ΒΩΛΓ-2ΨΧ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δημάρχου
Λέρου
21. Την υπ’ αριθ. 26/2019 μελέτη με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (πετρελαίου κίνησης,
βενζίνης, ελαιολιπαντικών) Δήμου Λέρου και ΔΟΠΑΙΣΑΠ Λέρου» όπως αυτή συντάχθηκε από την
Τ.Υ.Δ.Λ.
22. Την υπ’ αριθ. 3391/20-06-2019 με ΑΔΑΜ:19PROC005141976 2019-06-20 Διακήρυξη του Δημάρχου
Λέρου
23. Την με Α.Π.:3392/20-06-2019 με ΑΔΑ:6Σ8ΝΩΛΓ-ΘΡΩ περίληψη της διακήρυξης
24. Την υπ’ αριθ. 84/2019 με ΑΔΑ:ΩΖΨΑΩΛΓ-6Β1 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
25. Το με Α.Π.:4011/16-07-2019 έγγραφο της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών
26. Το με Α.Π.:3958/12-07-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών
οχημάτων-μηχανημάτων, ανταλλακτικών, λοιπού εξοπλισμού αυτών, καθώς και καυσίμων, λιπαντικών
του Δήμου Λέρου για το έτος 2019
27. Την υπ’ αριθ. 03/2019 με ΑΔΑ: 9ΕΞΗΩΛΓ-Ρ00 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τον ορισμό της
επιτροπής
28. Την υπ’ αριθ. 17/2019 με ΑΔΑ:ΩΜΜΡΩΛΓ-ΔΣΔ (Α.Π.:1438/12-03-2019) απόφαση του Δημάρχου
Λέρου με θέμα «Ορισμός Υπαλλήλων ως πιστοποιημένων χρηστών (χειριστών) του ΕΣΗΔΗΣ για την
πραγματοποίηση ηλεκτρονικών διαγωνισμών έργων του Δήμου Λέρου»
29. Την υπ’ αριθ. 95/2019 με ΑΔΑ:ΨΟΑ8ΩΛΓ-ΙΥΤ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
30. Το με Α.Π.:4208/24-07-2019 Πρακτικό αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης
προσωρινών αναδόχων
31. Την υπ’ αριθ. 105/2019 με ΑΔΑ:6ΦΦΤΩΛΓ-ΥΔ1 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
32. Την με Α.Π.:4692/12-08-2019 πρόσκληση για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης
1.
2.
3.
4.
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33. Το με Α.Π.:4915/26-08-2019 Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης
34. Τη συζήτηση που προηγήθηκε και τις απόψεις που διατυπώθηκαν

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Αποδέχεται το με Α.Π.:4915/26-08-2019 Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, για την
προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων – μηχανημάτων κ.λ.π. του
Δήμου μας και του ΔΟΠΑΙΣΑΠ, όπως αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με
την υπ’ αριθ. 03/2019 με ΑΔΑ: 9ΕΞΗΩΛΓ-Ρ00 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
Β. Αναδεικνύει οριστικούς αναδόχους για την προμήθεια καυσίμων για ένα έτος από την υπογραφή της
σύμβασης (2019-2020) και λιπαντικών για το έτος 2019 για την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων –
μηχανημάτων κ.λ.π. του Δήμου μας και του ΔΟΠΑΙΣΑΠ τους εξής:
Α. Τον ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ με Α.Φ.Μ.030818816 ΔΟΥ ΚΩ για:
 ΟΜΑΔΑ Α΄- ΚΑΥΣΙΜΑ (πετρέλαιο κίνησης - βενζίνη αμόλυβδη) με ποσοστό έκπτωσης ΜΗΔΕΝ τοις εκατό
(0%) στην εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης εκάστου είδους στο Νομό
Δωδεκανήσου (βάση του παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας)
κατά την ημέρα παράδοσης αυτών.


Μέρος της ΟΜΑΔΑΣ Β΄- Ελαιολιπαντικά, με συνολική τιμή 1.633,70 € (μη συμπ. ΦΠΑ), ως εξής:
A/A
1
2
3
4
5

ΕΙΔΟΣ
Λάδι 20-50 DIESEL API-CE
CCMC- PD2 (ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ 205LT)
Λάδι 10W 40 DIESEL API CH4/ACEA E3 (ΣΕ ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ
20ΛΤ)
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80-90SAE (ΣΕ
ΔΟΧΕΙΑ ΤΩΝ 20ΛΤ)
ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ Νο 68(ΣΕ
ΔΟΧΕΙΑ 20ΛΤ)
AD-BLUE ΠΡΟΣΘΕΤΟ
ΜΕΙΩΣΗΣ ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΑΖΩΤΟΥ
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10ΛΤ)

Ποσότητα
σε τεμάχια

Τιμή μονάδας ΣΕ
ΕΥΡΩ

Προσφερόμενη τιμή σε
Ευρώ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

3

300,00

900,00

7

32,00

224,00

4

29,80

119,20

15

19,50

292,50

20

4,90

98,00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ
ΦΠΑ

1.633,70

Β. Την εταιρεία ''GANDOIL
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ'' με Α.Φ.Μ.800497675
ΔΟΥ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ για μέρος της ΟΜΑΔΑΣ Β΄- Ελαιολιπαντικά, με συνολική τιμή 980,85 € (μη συμπ. ΦΠΑ) ως εξής:
A/A
1

2

3
4
5
6
7
8
9

ΕΙΔΟΣ
Λάδι 10W 40 DIESEL API CH4/ACEA E3 (ΣΕ ΒΑΡΕΛΙ 205LT)
ΥΓΡΟ ΨΥΓΕΙΟΥ (ΠΑΡΑΦΛΟΥ)
ΜΕ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ(ΣΕ ΔΟΧΕΙΑ
20ΛΤ)
ΛΑΔΙ (30 SAE ΕΙΔΙΚΟ) ΓΙΑ
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ JCB (ΣΕ ΔΟΧΕΙΑ
20ΛΤ)
ΓΡΑΣΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟ (ΣΕ ΔΟΧΕΙΑ
15ΛΤ)
ΣΠΡΕΥ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΑ (ΣΕ
ΣΥΣΚ. 400ML)
ΣΠΡΕΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ
ΣΠΡΕΥ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΠΛΩ
ΣΠΡΕΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ (ΣΕ ΣΥΣΚ.
400ML)
ΣΠΡΕΥ ΓΡΑΣΟΥ (ΣΕ ΣΥΣΚ.
400ML)

Ποσότητα
σε τεμάχια

Τιμή μονάδας ΣΕ
ΕΥΡΩ

Προσφερόμενη τιμή σε
Ευρώ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

2

312,00

624,00

4

15,90

63,60

1

33,90

33,90

4

25,10

100,40

10

1,39

13,90

15

1,51

22,65

20

1,90

38,00

10

1,80

18,00

10

1,90

19,00

9

ΑΔΑ: ΩΙΞΣΩΛΓ-ΥΗΚ
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10
11

Γ.

Την

ΣΠΡΕΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ
ΓΡΑΣΣΟ ΑΥΤΟΛΥΠΑΝΣΗΣ (ΣΕ
ΔΟΧΕΙΟ 20ΛΤ)

εταιρεία

''ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε.

10

1,57

15,70

1

31,70

31,70

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ
ΦΠΑ

980,85

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ &

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ'' με
Ελαιολιπαντικά, με

Α.Φ.Μ.095368953 ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για την μέρος της ΟΜΑΔΑΣ Β΄συνολική τιμή 32,85 € (μη συμπ. ΦΠΑ) ως εξής:
ΕΙΔΟΣ

A/A
1
2
3

ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΟΥ ΓΙΑ
JCB (ΛΙΤΡΑ)
ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΟΥ DOT 3 (ΣΕ
ΔΟΧΕΙΟ 4ΛΤ)
ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΟΥ DOT 4 (ΣΕ
ΔΟΧΕΙΟ 4ΛΤ)

Ποσότητα
σε τεμάχια

Τιμή μονάδας ΣΕ
ΕΥΡΩ

Προσφερόμενη τιμή σε
Ευρώ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

5

1,90

9,50

1

11,20

11,20

1

12,15

12,15

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ
ΦΠΑ

32,85

.……………….…………..…………………………………………………………………………………..
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΑ ΜΕΛΗ
α) Μπίλλης Νεκτάριος (υπ/φή)
β) Μεραμπελιώτης Βασίλειος (υπ/φή)
γ) Κοντραφούρης Αντώνιος (υπ/φή)
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