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ΘΕΜΑ: Έγκριση των από 30/12/2014, 29/12/2014 και 23/12/2014 πρακτικών της 
Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού & αξιολόγησης αποτελέσματος για την 
Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών έτους 2015 - Α) την κατακύρωση του 
διαγωνισμού για το τμήμα 3 (που αφορά τα λιπαντικά) με σύνολο προσφοράς 
4.092,30€ (χωρίς ΦΠΑ 23%) στην εταιρεία “ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ” και Β) την
κήρυξη του διαγωνισμού για τα τμήματα 1 και 2 (που αφορούν τα καύσιμα) ως 
άγονου εφόσον δεν υπεβλήθη καμία προσφορά και την επανάληψή του για τα 
αντίστοιχα τμήματα.
Πρακτικό της με αριθμό 1ης/2015  ΕΚΤΑΚΤΗΣ  συνεδρίασης της Οικονομικής  
Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, της 2ης  του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έτους 2015 
ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα 11.30 π.μ. η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου 
Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική δημόσια  συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα , 
ύστερα από την με  αριθμό πρωτ.10 /2-1-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
της , η οποία επιδόθηκε  και δημοσιεύθηκε νόμιμα , σύμφωνα με τις διατάξεις  των 
άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , του Ν.3852/2010 , όπως ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Δημάρχου-
Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) μέλη.
Ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ
Κοντόσταυλος Γεώργιος  Πρόεδρος-Δήμαρχος 
1.Χολέβα Φανή
2.Γαβρίλης Γεώργιος                                              
3.Σταμέλος Ηλίας                                                   
4.Βούρλος Δημήτριος
5.Κουφού Σταυρούλα(αν.μέλος)
6.Αντωνόπουλος Δημήτριος(αν. μέλος)



Ο κ. Πρόεδρος – Δήμαρχος  εισηγείται το πιο πάνω θέμα   της ημερήσιας διάταξης,  
και θέτει  υπόψη  των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της  
Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελέσματος η οποία έχει ως 
εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 30/12/2014

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

& ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ

Παρακαλούμε όπως λάβετε αρμοδίως απόφαση ως ακολούθως:

Θέμα: Έγκριση των από 30/12/2014, 29/12/2014 και 23/12/2014 πρακτικών της 
Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού & αξιολόγησης αποτελέσματος για την 
Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών έτους 2015 - Α) την κατακύρωση του 
διαγωνισμού για το τμήμα 3 (που αφορά τα λιπαντικά) με σύνολο προσφοράς 
4.092,30€ (χωρίς ΦΠΑ 23%) στην εταιρεία “ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ” και Β)
την κήρυξη του διαγωνισμού για τα τμήματα 1 και 2 (που αφορούν τα καύσιμα) 
ως άγονου εφόσον δεν υπεβλήθη καμία προσφορά και την επανάληψή του για τα 
αντίστοιχα τμήματα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

& ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΣΚΟΠΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΤΣΑΛΚΙΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 30/12/2014

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

& ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ
2015

Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού – ηλεκτρονική
αποσφράγιση οικονομικών προσφορών & αξιολόγηση

Στην Καισαριανή σήμερα την 30/12/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα η επιτροπή του άρθρου 46 του 
ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 175/2014 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, για να αξιολογήσει τις προσφορές που υποβλήθηκαν 
ηλεκτρονικά στο διαγωνισμό για την προμήθεια Καυσίμων & λιπαντικών έτους 2015 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 13806/2014 διακήρυξη του Δημάρχου.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1. Σκοπλάκη Μαρία Τακτικό μέλος
2. Ευαγγέλου Γρηγόριος Τακτικό μέλος 
3. Τσαλκιτζης Γεώργιος Τακτικό μέλος

Η Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & αξιολόγησης αποτελέσματος έχοντας 
υπόψη τα από 23/12/2014 & 29/12/2014 πρακτικά της, προχώρησε στην ηλεκτρονική
αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς που υπέβαλε ο παρακάτω διαγωνιζόμενος 
(μόνο για τα λιπαντικά):

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1 “ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ”

Η Επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς όπως προσφέρεται
ακολούθως και συγκριτικά με τις τιμές του προϋπολογισμού μελέτης.



Ως εκ τούτου η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού & αξιολόγησης αποτελέσματος 
προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή 

α) Την κατακύρωση του διαγωνισμού για το τμήμα 3 (που αφορά τα λιπαντικά) με 
σύνολο προσφοράς 4.092,30€ (χωρίς ΦΠΑ 23%) στην εταιρεία “ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ 
ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ” και

β) Την κήρυξη του διαγωνισμού για τα τμήματα 1 και 2 (που αφορούν τα καύσιμα) 
ως άγονου εφόσον δεν υπεβλήθη καμία προσφορά και την επανάληψή του για τα 
αντίστοιχα τμήματα.

Επισυνάπτουμε όλα τα στοιχεία που αφορούν τον παραπάνω ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό όπως εκτυπώθηκαν από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)

Για διαπίστωση των άνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

& ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΣΚΟΠΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΤΣΑΛΚΙΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 29/12/2014

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

& ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ
2015

Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών & αξιολόγησης
τεχνικών προσφορών

Στην Καισαριανή σήμερα την 29/12/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα η επιτροπή του άρθρου 46 του 
ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 175/2014 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, για να αξιολογήσει τις προσφορές που υποβλήθηκαν 
ηλεκτρονικά στο διαγωνισμό για την προμήθεια Καυσίμων & λιπαντικών έτους 2015 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 13806/2014 διακήρυξη του Δημάρχου.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

4. Σκοπλάκη Μαρία Τακτικό μέλος
5. Ευαγγέλου Γρηγόριος Τακτικό μέλος 
6. Τσαλκιτζης Γεώργιος Τακτικό μέλος

Η Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & αξιολόγησης αποτελέσματος έχοντας 
υπόψη το από 23/12/2014 πρακτικό της, προχώρησε στον έλεγχο των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών των διαγωνιζομένων και κρίθηκε ότι πλήρη δικαιολογητικά 
υπέβαλαν οι παρακάτω διαγωνιζόμενοι (μόνο για τα λιπαντικά):

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1 “ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ”

Η Επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, που έγιναν δεκτές, 
κατά τα ανωτέρω.

Λαμβάνοντας υπόψη τη συμφωνία της προσφοράς προς τις τεχνικές προδιαγραφές 
και τους όρους της διακήρυξης και τα κριτήρια των άρθρων 9 και 20 του ΕΚΠΟΤΑ, 
εκτός της τιμής



Αποφάσισε τα εξής:

1) Δέχεται τις παρακάτω προσφορές, καθώς είναι σύμφωνες με τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1 “ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ”

Οι Οικονομικοί φάκελοι των προσφορών που κρίθηκαν αποδεκτές θα 
αποσφραγισθούν την Τρίτη 30/12/2014 και ώρα 14.00.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

& ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΣΚΟΠΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΤΣΑΛΚΙΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 23/12/2014

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

& ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ
2015

Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού – ηλεκτρονική
αποσφράγιση δικαιολογητικών & τεχνικών προσφορών

Στην Καισαριανή σήμερα την 23/12/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα η επιτροπή του άρθρου 46 του 
ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 175/2014 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών που 
υποβλήθηκαν και αφορά για την προμήθεια Καυσίμων & λιπαντικών έτους 2015 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 13806/2014 διακήρυξη του Δημάρχου.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

7. Σκοπλάκη Μαρία Τακτικό μέλος
8. Ευαγγέλου Γρηγόριος Τακτικό μέλος 
9. Τσαλκιτζης Γεώργιος Τακτικό μέλος

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 13806/2014 διακήρυξη του Δημάρχου, η αποσφράγιση των
προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος 
ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και κριτήριο κατακύρωσης του 
διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή.

Κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση (Α/Α συστήματος 3386,1 )διαπιστώθηκε ότι: 

Α) όσον αφορά το Τμήμα 1 και Τμήμα 2 του προϋπολογισμού της μελέτης που 
αφορούν τα καύσιμα δεν υπεβλήθησαν καθόλου ηλεκτρονικά προσφορές.

Β) όσον αφορά το Τμήμα 3 του προϋπολογισμού μελέτης που αφορά τα λιπαντικά 
υπεβλήθη ηλεκτρονικά μία προσφορά: 



Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1 “ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ”

Επίσης η ανωτέρω εταιρεία υπέβαλε ταχυδρομικά σφραγισμένο φάκελο προσφοράς 
με σχετικά έγγραφα.

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω θα προχωρήσει σε νέα συνεδρίαση για 
τον έλεγχο των δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

& ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΣΚΟΠΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΤΣΑΛΚΙΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η  Οικονομική  
Επιτροπή

                                  Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

        Μετά από διαλογική συζήτηση αφού μελέτησε την πιο πάνω εισήγηση
 

                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  των από 30/12/2014, 29/12/2014 και 23/12/2014 πρακτικών της Επιτροπής 
διενέργειας διαγωνισμού & αξιολόγησης αποτελέσματος για την Προμήθεια 
καυσίμων & λιπαντικών έτους 2015 - Α) την κατακύρωση του διαγωνισμού για το 
τμήμα 3 (που αφορά τα λιπαντικά) με σύνολο προσφοράς 4.092,30€ (χωρίς ΦΠΑ 
23%) στην εταιρεία “ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ” και Β) την κήρυξη του 



διαγωνισμού για τα τμήματα 1 και 2 (που αφορούν τα καύσιμα) ως άγονου εφόσον 
δεν υπεβλήθη καμία προσφορά και την επανάληψή του για τα αντίστοιχα τμήματα.

Γι΄  αυτό  έχει  συνταχθεί  το  πρακτικό  αυτό  το  οποίο  αφού  αναγνώσθηκε  και
βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:
  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                                   1.Χολέβα Φανή
                                                                                 2.Γαβρίλης Γεώργιος                                    

3.Σταμέλος Ηλίας 
4.Βούρλος Δημήτριος
5.Κουφού Σταυρούλα(αν. μέλος)
6.Αντωνόπουλος Δημήτριος(αν.μέλος)

  ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ      
                                                                 

                                                                         Καισαριανή  2/1/2015
                                                Ακριβές απόσπασμα για χρήση

                                             Της υπηρεσίας

                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                    ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


	Της υπηρεσίας

