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Η

 Συνεδρίαση / 31 -01-2017 

                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 7/2017 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και 

αξιολόγησης αποτελέσµατος καθώς και αξιολόγηση των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης και γνωµοδότησης κατακύρωσης αποτελέσµατος για την «προµήθεια 

καυσίµων και λιπαντικών διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης για 

τις ανάγκες του ∆ήµου Καισαριανής και του Ν.Π.∆.∆. ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ» 

προϋπολογισµού µελέτης 150.083,28 ευρώ µε Φ.Π.Α. 24%. 

 

Πρακτικό της µε αριθµό 3ης/2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  

Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 31
η
  του µηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έτους 2017 

ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα. 11.00 π.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου Καισαριανής,  

συνήλθε σε τακτική δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την 

µε  αριθµό πρωτ. 955/27-01-2017 έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου  η οποία 

επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα,  σύµφωνα µε τις διατάξεις  των άρθρων 67 παρ. 

4 και 75 , του Ν.3852/2010 , όπως ισχύει. 

 

∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-

Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) µέλη. 

Ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

Σταµέλος Ηλίας ∆ήµαρχος - Πρόεδρος                      

1.Πολυχρονάκης Συµεών                                                                                                         

2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 

3. Βασιλάκη Αικατερίνη 

4. Τσιτσιρίδης Ιωσληφ 

5. Κοντόσταυλος Γεώργιος  

6.Βούρλος ∆ηµήτριος                                                                    

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 

Σ.Φιλοπούλου. 

 

Ο Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το 2
ο
  θέµα της ηµερήσιας διάταξης  θέτει υπόψη 

των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την µε αριθ. πρωτ. 1052/30.01.2017 

εισήγηση  επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης αποτελέσµατος    η 

οποία έχει ως εξής: 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ:  
30/1/2017                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                          ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:   1052                                                                            
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

               
              ΠΡΟΣ: 
      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

      Κοιν: Οικονοµική 

Υπηρεσία /  

      Τµήµα     Προµηθειών 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

Αξιολόγηση ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης 

και γνωµοδότηση κατακύρωσης αποτελέσµατος   

 
Για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ 

ΕΤΟΥΣ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ  Ν.Π.∆.∆.  ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ» 

προϋπολογισµού µελέτης 150.083,28 ευρώ µε Φ.Π.Α. 24% 
 

Η επιτροπή αξιολόγησης σας αποστέλλει το από 30/1/2017 πρακτικό της που 
αφορούν τον παραπάνω διαγωνισµό και εισηγείται προς την Οικονοµική 
Επιτροπή τη λήψη σχετικής απόφασης έγκρισης του ανωτέρω 
πρακτικού  ως ακολούθως: 
 

1) Την κατακύρωση της προµήθειας για την ΟΜΑ∆Α 1 (Πετρέλαιο 
κίνησης και θέρµανσης)  στον προσωρινό ανάδοχο ΚΑΛΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟ 

του ΣΤΑΥΡΟΥ 

2) Την κατακύρωση της προµήθειας για την ΟΜΑ∆Α 3 (Λιπαντικά) 
στον προσωρινό ανάδοχο ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  και 

3) Την µαταίωση της διαδικασίας σύναψης σύµβασης (άρθρο 106 
του Ν. 4412/2016) για την  ΟΜΑ∆Α 2 (Βενζίνη) για την οποία δεν 
υποβλήθηκαν προσφορές και την προσφυγή στην διαδικασία µε 
διαπραγµάτευση (χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση) όπως 
ορίζεται στο άρθρο 32 του Ν. 4412/2016.  

 
 
        
                                                                                           Για την επιτροπή  
  
         ΒΑΣΙΛ. ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
           ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 
 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ: ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
 

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

Αξιολόγηση ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης 

και γνωµοδότηση κατακύρωσης αποτελέσµατος   

 

Για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ 

ΕΤΟΥΣ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ  Ν.Π.∆.∆. ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ» 

 
Στην  Καισαριανή, την 26/1/2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 η επιτροπή 
διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης αποτελέσµατος για τη σύναψη 

Σύµβασης της προµήθειας:  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ  Ν.Π.∆.∆. ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ» συνολικού 
προϋπολογισµού µελέτης 150.083,28 ευρώ µε Φ.Π.Α. 24% για τα παρακάτω 
είδη 
CPV 09134100-8 
CPV 09132100-4 
CPV 09135100-5 
CPV 09211000-1 
CPV 24951311-8 
CPV 24951100-6 

 
συνήλθε στο δηµοτικό κατάστηµα Καισαριανής προκειµένου να προβεί στην 
ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης των 
προσωρινών αναδόχων σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ.: 370/16.1.2017 
πρόσκληση του ∆ηµάρχου Καισαριανής για την υποβολή των δικαιολογητικών 
και τη αριθµ. 1/2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. Η αποσφράγιση 
διεξήχθη µέσω της πλατφόρµας ΕΣΗ∆ΗΣ µε α/α συστήµατος  29225. 
 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι τα µέλη της 
επιτροπής (απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 150/2016 της 11-10-2016 ήταν:    
                                                                          

                 Παρόντες         
Απόντες 

 
Γουναρόπουλος Βασίλειος  (τακτικό µέλος) 
Γεώργιος Τσαλκιτζής            (τακτικό µέλος) 
Κυπραίος Θεοφάνης             (τακτικό µέλος)                          Κανένας                                                   
 
 
Σε συνέχεια έχοντας υπόψη: 
  
α) Το 1

ο
  Πρακτικό Αποσφράγισης ∆ικαιολογητικών – Τεχνικής Προσφοράς 

β) Το 2
ο
  Πρακτικό Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς 



γ) Την αρ.185/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 
εγκρίθηκαν τα ανωτέρω πρακτικά  
δ) Το Πρακτικό για την 2Η φάση αξιολόγησης Οικονοµικών προσφορών 
ε) Την αριθ. 1/2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση του 
πρακτικό για την 2Η φάση αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών και την 
ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων α) ΚΑΛΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ και β) 

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
στ) Την αριθµ. πρωτ. 370/16.1.2017 πρόσκληση προς τους ανωτέρω 
προσωρινούς αναδόχους για την υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης 
ζ)  Το αριθµ. πρωτ. 574/20.1.2017 διαβιβαστικό του προσωρινού αναδόχου 
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ µε το οποίο υπέβαλε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

σύµφωνα µε το άρθρο 18 της διακήρυξης. 

η) Το αριθµ. πρωτ. 740/25.1.2017 διαβιβαστικό του προσωρινού αναδόχου 
ΚΑΛΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ του ΣΤΑΥΡΟΥ µε το οποίο υπέβαλε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης σύµφωνα 

µε το άρθρο 18 της διακήρυξης. 
 
η Επιτροπή κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας της ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης  που υπέβαλαν µέσω του 
ΕΣΗ∆ΗΣ οι ενδιαφερόµενοι και διαπίστωσε ότι υπεβλήθησαν τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 
 

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  

 

1. ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 

2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ  

3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΡΟ∆ΟΠΗΣ  

4. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΙΚΑ 

5. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΟΑΕΕ 

6. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ  

7. ISO 9001 

8. ISO 14001 

9. ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ (αριθµ. 1280) 

 
 

ΚΑΛΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ 
 

1. ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 
2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Ασφαλιστικών Μέτρων) 
3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Τµήµα Πτωχεύσεων) 
4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Τµήµα πινακίων Ειδικών 

∆ιαδικασιών) 
5. ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ (αριθµ. 8434) 
6. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 
7. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΙΚΑ 
8. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΟΑΕΕ 

 
Από τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι  
 
Α) Ο προσωρινός ανάδοχος ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ υπέβαλε όλα τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική και έντυπη µορφή. 

Β)  Ο προσωρινός ανάδοχος ΚΑΛΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ δεν υπέβαλε  Υπεύθυνη ∆ήλωση 

περί ασφάλισης και απασχόλησης προσωπικού ούτε σε ηλεκτρονική µορφή , ούτε και σε έντυπη 

µορφή. 
 
Στην συνέχεια στις 27/1/2017 η επιτροπή απέστειλε το αριθµ. πρωτ. 924/2017 (και 
ηλεκτρονικό µήνυµα στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ) έγγραφο για την προσκόµιση 
συµπληρωµατικών δικαιολογητικών  στον προσωρινό Ανάδοχο  ΚΑΛΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟ του 

ΣΤΑΥΡΟΥ όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης. 
 



Ο ανωτέρω προσωρινός ανάδοχος απέστειλε την Υπεύθυνη ∆ήλωση περί 

ασφάλισης και απασχόλησης προσωπικού 27/1/2017 και ώρα 14:46 µµ µε ηλεκτρονικό 
µήνυµα στην πλατφόρµα το ΕΣΗ∆ΗΣ κκαι σε έντυπη µορφή µε το αριθµ. 

πρωτ.992/30.1.2017  ∆ιαβιβαστικό.   
 
 
 Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή εισηγείται: 
 

1) Την κατακύρωση της προµήθειας για την ΟΜΑ∆Α 1 (Πετρέλαιο 
κίνησης και θέρµανσης)  στον προσωρινό ανάδοχο ΚΑΛΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟ 

του ΣΤΑΥΡΟΥ 

2) Την κατακύρωση της προµήθειας για την ΟΜΑ∆Α 3 (Λιπαντικά) 
στον προσωρινό ανάδοχο ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  και 

3) Την µαταίωση της διαδικασίας σύναψης σύµβασης (άρθρο 106 
του Ν. 4412/2016) για την  ΟΜΑ∆Α 2 (Βενζίνη) για την οποία δεν 
υποβλήθηκαν προσφορές και την προσφυγή στην διαδικασία µε 
διαπραγµάτευση (χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση) όπως 
ορίζεται στο άρθρο 32 του Ν. 4412/2016.  

 
 

      Καισαριανή 

30/1/2017 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ       
                                                

 
Γουναρόπουλος    
Βασίλειος 

 
 

Γεώργιος Τσαλκιτζής             
 
Κυπραίος Θεοφάνης   

          
 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος 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  

 

 

 

 

 

 

 



                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Εγκρίνει : 
1) Κατακυρώνει την  προµήθεια για την ΟΜΑ∆Α 1 (Πετρέλαιο κίνησης και 

θέρµανσης)  στον προσωρινό ανάδοχο ΚΑΛΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟ του 
ΣΤΑΥΡΟΥ 

2) Κατακυρώνει την  προµήθεια για την ΟΜΑ∆Α 3 (Λιπαντικά) στον 
προσωρινό ανάδοχο ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  και 

3) Ματαιώνει  την διαδικασία σύναψης σύµβασης (άρθρο 106 του Ν. 
4412/2016) για την  ΟΜΑ∆Α 2 (Βενζίνη) για την οποία δεν υποβλήθηκαν 
προσφορές και την προσφυγή στην διαδικασία µε διαπραγµάτευση (χωρίς 
προηγούµενη δηµοσίευση) όπως ορίζεται στο άρθρο 32 του Ν. 4412/2016.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω , όσο αναφορά την βενζίνη (οµάδα 2) και αφού δεν 

υποβλήθηκε καµία προσφορά ο διαγωνισµός κηρύσσεται άγονος και θα ανατεθεί η 

προµήθεια της βενζίνης βάσει του άρθρου 32 , παράγραφος 2 του Ν. 4412/16  

 

 

 

 

Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  

                                                                        1.Πολυχρονάκης Συµεών  

                                                                        2.Γεωργοπούλου  Κανέλλα 

                                                                        3.Βασιλάκη Αικατερίνη 

                                                                        4.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 

                                                                        5. Κοντόσταυλος Γεώργιος 

                                                                        6.Βούρλος ∆ηµήτριος 

 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ                                  

                                                                                  Καισαριανή  31/01/2017 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                      Της υπηρεσίας 

                                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

                                                                             ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


