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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 26/2018 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 13 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ. στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ.10400/9-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και
γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- Λύσσελης Αγγελος (Πρόεδρος)
1.- Αναστασιάδης Ηλίας (Αντιπρόεδρος)
2.- Ηλιάδης Μιχαήλ
(Τακτ.Μέλος)
2.- Μεσονύχτης Κυριάκος (Τακτ.Μέλος)
3.-Τερνεκτσής Ιωάννης (Τακτ.Μέλος)
4.- Ντεμίρης Αθανάσιος (Τακτ.Μέλος)
5.- Χ¨Κυριακίδης Σαράντης (Τακτ.Μέλος)
οι οποίοι δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα
Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη
Αριθ. Απόφ: 149/2018
ΘΕΜΑ : Εγκριση του Πρακτικού 1 αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών του διεθνούς
διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ
ΤΑ Ν.Π ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019»

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι με την αριθ.154/2018
απόφαση του ΔΣ αποφασίστηκε η έγκριση διενέργειας της προμήθειας υγρών καυσίμων-ελαιολιπαντικών για
το Δήμο Προσοτσάνης και τα ΝΠ έτους 2019 ενώ με την αριθ.127/2018 απόφαση της ΟΕ εγκρίθηκαν οι όροι
της δημοπράτησης. Στη συνέχεια διεξήχθη ο διεθνής διαγωνισμός για την εν λόγω προμήθεια, με ημερομηνία
αποσφράγισης την 26-11-2018 και συντάχθηκε το Πρακτικό 1 (αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών
προσφορών) του διεθνούς διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» συνολικού προϋπολογισμού 321.000,00 € με ΦΠΑ , το
οποίο αναφέρει αυτολεξεί τα παρακάτω:
Στην Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Χρήστου Σακάρη 15 ,
σήμερα Δευτέρα 12/11/2018 και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης η
οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθ. 127/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να
προβεί στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ που υποβλήθηκαν στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό
της υπ΄αριθ. 8533/01-10-2018 διακήρυξης με τίτλο

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΥΓΡΩΝ

ΚΑΥΣΙΜΩΝ –

ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
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ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π. ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019», συνολικού

προϋπολογισμού 258.870,97€ πλέον ΦΠΑ.Ο διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός έλαβε τον υπ΄ αριθ.
64450 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, η δε προαναφερόμενη διακήρυξη δημοσιεύθηκε νομίμως και
αναρτήθηκε

στο

Κεντρικό

Ηλεκτρονικό

Μητρώο

Δημοσίων

Συμβάσεων,

λαμβάνοντας

ΑΔΑΜ

«18PROC003767820 2018-10-01»
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα ακόλουθα μέλη της επιτροπής:
α) Παπαδόπουλος Πέτρος, ΤΕ Διοικητικού, ως Πρόεδρο
β) Ακριτίδης Χρήστος , ΠΕ Γεωλόγων Γεωτεχνικών, ως μέλος
γ) Καραγιαννίδης Αναστάσιος , ΔΕ Διοικητικού, ως μέλος
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την υπ. αριθ. 8533/01-10-2018 διακήρυξη, για την
«Προμήθεια υγρών καυσίμων –ελαιολιπαντικών για το Δήμο Προσοτσάνης και τα Ν.Π. για το έτος 2019»
και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής :
Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και είχε λάβει
τον αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 64450. Η καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 5 - 1 1 - 2 0 1 8 και η ημερομηνία
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 12-11-2018 και ώρα 11:00 π.μ.
Η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα
διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) και επέλεξε τον ηλεκτρονικό
διαγωνισμό 64450 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως
«κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό, προσφορές από τους
παρακάτω οικονομικούς φορείς, και με τους παρακάτω μοναδικούς αριθμούς συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ :
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Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την
αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα
διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης),
αποσφραγισθούν

οι

προσφορές.

Αμέσως

μετά

την

παραπάνω διαδικασία

προκειμένου
οι

να

προσφορές

αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής –
Τεχνική προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο
τους.

Επισημαίνεται

ότι

οι

υποφάκελοι

«Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού

σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του
διαγωνισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3 της διακήρυξης εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή
των ως άνω 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).Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία
φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι
φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης , οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν στο πρωτόκολλο
του Δήμου εμπρόθεσμα τους παρακάτω φακέλους οι οποίοι έλαβαν τους εξής αριθμούς πρωτοκόλλου:

Α/Α
1
2

Προμηθευτής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αριθμός πρωτοκόλλου
10229/6-11-2018
10250/7-11-2018

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
3

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΕΛΕΝΕΚΛΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

10284/7-11-2018

Συνεπώς ο αντίστοιχος ενσφράγιστος φάκελος υποβλήθηκε εμπροθέσμως και νομοτύπως από τους
συμμετέχοντες σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.
Στην συνέχεια

η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου

«Δικαιολογητικά συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» που είχαν υποβάλλει
διαγωνιζόμενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν είναι τα εξής :

του ηλεκτρονικού φακέλου
οι συμμετέχοντες. Οι
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Ο κ. Κεσκίνογλου Ιωάννης κατέθεσε στον ηλεκτρονικό του φάκελο τα εξής δικαιολογητικά :

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τον ηλεκτρονικό φάκελο των δικαιολογητικών και των τεχνικών
προσφορών και τον φάκελο της επιχείρησης του κ. Κεσκίνογλου Ιωάννη εξέτασε τα παρακάτω απαιτούμενα
( σε αυτό το στάδιο ) δικαιολογητικά τα οποία και έχουν ως εξής :
•

Κατατέθηκε το ΕΕΕΣ το οποίο είναι αποδεκτό σύμφωνα με την διακήρυξη και είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένο από τον κ. Κεσκίνογλου Ιωάννη.

•

Κατατέθηκε η υπ΄αριθμ. 1079/2-11-2018 εγγυητική επιστολή του Ταμείου Παρακαταθηκών
και δανείων ποσού 1.222,00€ η οποία αφόρα τις ομάδες 1,2,3,4,5,7,9, και η οποία είναι
συνταγμένη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οπότε κρίνεται αποδεκτή .

•

Κατατέθηκαν οι Υπεύθυνες Δηλώσεις ψηφιακά υπογεγραμμένες οι οποίες αναφέρονται στα
άρθρα 2.4.3.1 και 2.4.3.2 της διακήρυξης , οι οποίες αναγράφουν όλα τα απαιτούμενα, οπότε
κρίνονται αποδεκτές.

•

Κατατέθηκε η άδεια λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 2.4.3.2. (δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς της διακήρυξης)

καθώς

και

Πιστοποιητικό από Επιμελητήριο στο οποίο αναφέρεται το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται
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η επιχείρηση , τα οποία σύμφωνα με την διακήρυξη κρίνονται αποδεκτά.

Η εταιρεία «Δ. Δημητρακόπουλος Ανώνυμη Εταιρεία τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού»

κατέθεσε στον

ηλεκτρονικό του φάκελο τα εξής δικαιολογητικά :

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τον ηλεκτρονικό φάκελο των δικαιολογητικών και των τεχνικών
προσφορών και τον φάκελο της εταιρείας «Δ. Δημητρακόπουλος Ανώνυμη Εταιρεία τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισμού» εξέτασε τα παρακάτω απαιτούμενα ( σε αυτό το στάδιο ) δικαιολογητικά τα οποία και έχουν
ως εξής :
•

Κατατέθηκε το ΕΕΕΣ το οποίο είναι αποδεκτό σύμφωνα με την διακήρυξη και είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένο από τον κ. Μελενεκλή Στυλιανό .

•

Κατατέθηκε η υπ΄αριθμ.

8483/1001/0010295

εγγυητική επιστολή της Συνεταιριστικής

Τράπεζας Δράμας ποσού 80 € η οποία αφόρα την Ομάδα 10 και η οποία είναι συνταγμένη
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οπότε κρίνεται αποδεκτή .
•

Κατατέθηκαν η Υπεύθυνη Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη στην οποία αναγράφονται τα
οριζόμενα στα άρθρα 2.4.3.1 και 2.4.3.2 της διακήρυξης , οπότε κρίνονται αποδεκτές.

•

Κατατέθηκαν όλα τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας , (Κατασταστικό,
ΦΕΚ συγκρότησης εκπροσώπησης, Γεμή , Επιμελητήριο ) τα οποία κρίνονται αποδεκτά .

•

Κατατέθηκαν τα φυλλάδια του έκαστου προϊόντος και οι σχετικές εγκρίσεις από το Γενικό
Χημείο του Κράτους για το

εκάστοτε προϊόν

και υπάρχει απόλυτη συμφωνία με τις

απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης .
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Ο κ. Μελενεκλής Στυλιανός κατέθεσε στον ηλεκτρονικό του φάκελο τα εξής δικαιολογητικά :

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τον ηλεκτρονικό φάκελο των δικαιολογητικών και των τεχνικών
προσφορών και τον

φάκελο της επιχείρησης του κ. Μελενεκλή Στυλιανού

εξέτασε τα παρακάτω

απαιτούμενα (σε αυτό το στάδιο ) δικαιολογητικά τα οποία και έχουν ως εξής :
•

Κατατέθηκε το ΕΕΕΣ το οποίο είναι αποδεκτό σύμφωνα με την διακήρυξη και είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένο από τον κ. Μελενεκλή Στυλιανό .

•

Κατατέθηκε η υπ΄αριθμ.

00376/1030/008332 εγγυητική επιστολή της Συνεταιριστικής

Τράπεζας Δράμας ποσού 1.291,00 € η οποία αφόρα τις ομάδες 6 και 8 και η οποία είναι
συνταγμένη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οπότε κρίνεται αποδεκτή .
•

Κατατέθηκαν οι Υπεύθυνες Δηλώσεις ψηφιακά υπογεγραμμένες οι οποίες αναφέρονται στα
άρθρα 2.4.3.1 και 2.4.3.2 της διακήρυξης , οι οποίες αναγράφουν όλα τα απαιτούμενα, οπότε
κρίνονται αποδεκτές.

•

Κατατέθηκε η άδεια λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 2.4.3.2. (δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς της διακήρυξης ) η οποία κρίνεται
αποδεκτή επίσης κατατέθηκε πιστοποιητικό του επιμελητήριου από το οποίο φαίνεται το
αντικείμενο της επιχείρησης το οποίο επίσης είναι αποδεκτό .

Η επιτροπή του διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη:
•

Την υπ΄ αριθμ. 8533/01-10-2018 διακήρυξη του Δημάρχου

•

Τις υποβληθείσες Προσφορές
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Τις διατάξεις του Ν.4412/2016

•

Προτείνει προς τη Οικονομική Επιτροπή:
Την αποδοχή των προσφορών που υπέβαλλαν οι κατωτέρω διαγωνιζόμενοι καθώς είναι σύμφωνες με
τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω
στο παρόν πρακτικό :
Αριθμός Προσφοράς στο
Α/Α

Αριθμός πρωτοκόλλου

Προμηθευτής

ΕΣΗΔΗΣ

1

10229/6-11-2018
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2

116157
10250/7-11-2018

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
3

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΕΛΕΝΕΚΛΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

10284/7-11-2018

115560
114598

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό , το οποίο αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε
υπογράφεται
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016
2. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:
Α.-Εγκρίνει το ΠΡΑΚΤΙΚΟ

1 , αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών του διεθνούς

διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ
ΤΑ Ν.Π ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019» συνολικού προϋπολογισμού 321.000,00 € με ΦΠΑ
Β.-Αποδέχεται τις προσφορές που υπέβαλλαν οι κατωτέρω διαγωνιζόμενοι καθώς είναι σύμφωνες με τους
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές

Αριθμός Προσφοράς στο
Α/Α

Προμηθευτής

Αριθμός πρωτοκόλλου
ΕΣΗΔΗΣ

1
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
2

Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

10229/6-11-2018
10250/7-11-2018

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
3

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΕΛΕΝΕΚΛΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

10284/7-11-2018

116157

115560
114598

ΑΔΑ: 6ΓΗ5ΩΞΖ-ΗΤΑ
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθ. 149/2018
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΣΣΕΛΗΣ

