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 Εκ του υπ’ αριθ. 13/13-3-2018  πρακτικού ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδριάσεως της Οικονομικής  Επιτροπής 

του Δήμου Μεγαρέων 
 

Αριθμός Απόφασης:   82/2018 Κατακύρωση της προμήθειας λιπαντικών για την κίνηση του μηχα-
νοκίνητου στόλου με απ’ ευθείας ανάθεση με την διαδικασία του 

κατεπείγοντος, βάσει του αθρ. 72 του Ν.3852/2010 & τις διατάξεις 
του Ν. 4412/2016 έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών του α-
νοικτού άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού έτους 2017 

 
Στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα  13-3-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00  η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση κατόπιν της υπ’ αριθ. 
Πρωτ.: 4601/9-3-2018 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής και Δημάρχου  Μεγαρέων κ. 
Γρηγορίου Σταμούλη  που επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα ,με τα 
άρθρα 72 και 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-6-2010 τεύχος Α’)  

Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) Δ.Σ/λων ευρέθησαν παρό-
ντες έξι (6) ήτοι: 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΤΤΑΣ 

2 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΡΩΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΕΝΗΣ 

3 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ 

4 ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ  

5 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ  

6   

    
  Αρχομένης της συνεδριάσεως και μετά από διαπίστωση της απαρτίας,  ο Πρόεδρος και Δή-
μαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος, εισηγείται το ένα και μοναδικό θέμα   του εκτός ημερη-
σίας Δ/ξεως που αναφέρεται στην περίληψη θεωρηθέντος ως  κατεπείγοντος κατόπιν ομοφώνου α-
ποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 6 του Ν.3852/2010 και θέτει 
υπ’ όψη των μελών της Επιτροπής, την υπ’ αριθ. Πρωτ. 4473/7-3-2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, στην οποία αναφέρει τα εξής: 
 
ΘΕΜΑ: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ, ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Με την υπ’ αρ. 67/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (ΑΔΑ: 6ΗΕΦΩΚΠ-ΥΛ5) ε-
γκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια λιπαντικών, με τη διαδικασία του κατεπείγο-
ντος σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 3542/22-2-2018 εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύ-
κλωσης, Πρασίνου και Εξωτερικών Συνεργείων. 
 
Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε η δαπάνη συνολικού ποσού έως 15.000,00 € και στη συνέχεια εκ-
δόθηκε η υπ’ αρ. 187/3959/28-2-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ) συνολικού ποσού 
ύψους 14.620,84 € (ποσό ενδεικτικού προϋπολογισμού) από τον Κ.Α.Ε. 20.6641.0001.  
 
Στη συνέχεια εστάλη η υπ’ αρ. 4099/1-3-2018 πρόσκληση υποβολής προσφοράς και δικαιολογητι-
κών κατακύρωσης προς τις εταιρείες «Γ. Μουστάκας & Σία Ο.Ε.», «ELDON S HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και «ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Ε» για την ανάδειξη μειοδότη με κριτήριο κατακύρωσης την συμφε-
ρότερη προσφορά μόνο βάσει τιμής (σε τιμές μονάδος) για την προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση 
του μηχανοκίνητου στόλου του Δήμου με την διαδικασία του κατεπείγοντος μέχρι την ισχύ της σύμ-
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βασης που θα προκύψει από τον ανοιχτό άνω των ορίων ηλεκτρονικό διαγωνισμό που διενεργεί ο 
Δήμος. 
 
Το Τμήμα Προμηθειών παρέλαβε τις κάτωθι οικονομικές προσφορές (με σειρά κατάθεσης στο πρω-
τόκολλο του Δήμου): 
 

Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ 

1 «Γ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» 4225/2-3-2018 13.474,98 € 

2 «ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΙΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Ε» 

4293/5-3-2018 4.719,81 € 

3 «ELDON S HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» 

4404/6-3-2018 4.399,58 € 

    

 
Από τον παρακάτω πίνακα προκύπτει ότι την χαμηλότερη τιμή προσέφερε η εταιρεία «ELDON S 
HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» η προσφορά 
της οποίας είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές και εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού 
για τα είδη που ορίζονται σε αυτόν και εγκρίθηκαν με την υπ’αρ. 67/2018 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Μεγαρέων.  
 
Η εταιρεία «ELDON S HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ» μαζί με την οικονομική της προσφορά κατέθεσε στον Δήμο και τα δικαιολογητικά κατα-
κύρωσης τα οποία απαιτούνται σε διαδικασίες απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, 
όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

1 Ποινικά μητρώα διαχειριστών 

2 Φορολογική ενημερότητα ELDON’S HELLAS LTD 

3 Ασφαλιστική ενημερότητα ELDON’S HELLAS LTD 

4 ΓΕΜΗ – ELDON’S HELLAS LTD 

5 Πιστοποιητικό εκπροσώπησης ΓΕΜΗ – ELDON’S HELLAS LTD 

6 Πιστοποιητικό εκπροσώπησης ELDON’S HELLAS LTD 

 
Η προσφορά και τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται σήμερα στην Οικονομική Επιτροπή 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10  
 
Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη μας τα ανωτέρω, εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή: 

 
Την κατακύρωση της προμήθειας λιπαντικών για την κίνηση του μηχανοκίνητου στόλου του 
Δήμου με απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος του βάσει του άρθρου 72 
του Ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 , στην εταιρεία «ELDON S HELLAS 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» μέχρι 
το ποσό των 4.399,58 €, σύμφωνα με την προσφορά της, το οποίο θα διαρκέσει σε κάθε πε-
ρίπτωση μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του ανοιχτού άνω των ορίων ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού έτους 2017. 

 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και συζήτησε & αντάλλαξε απόψεις 
Αφού είδε & τις Δ/ξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87 τ.Α/7-6-2010   
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

  

Α)ΘΕΩΡΕΙ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  
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Β) Κατακυρώνει την προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση του μηχανοκίνητου στόλου του Δήμου με 
απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος του βάσει του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 , στην εταιρεία «ELDON S HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» μέχρι το ποσό των 4.399,58 €, 
σύμφωνα με την προσφορά της, το οποίο θα διαρκέσει σε κάθε περίπτωση μέχρι την ολοκλήρωση 
των διαδικασιών του ανοιχτού άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού έτους 2017. 
  
Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 
 
 
 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό   82/2018 

 
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΡΩΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ   
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   

ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Μέγαρα 13-3-2018 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

 

 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 
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