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Η

 Συνεδρίαση /14-01-2019 

                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 02/2019 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού επιτροπής – διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης 

αποτελέσµατος καθώς και  Πρακτικό Αποσφράγισης και αξιολόγησης Οικονοµικών 

Προσφορών 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» 

  

Πρακτικό της µε αριθµό 1ης/2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  

Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 14
η
  του µηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  έτους 2019 

ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα. 11.00π.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου 

Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 

ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 313 /10-01-2019   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                                                                  

Σταµέλος Ηλίας  Πρόεδρος-∆ήµαρχος   

1.Πολυχρονάκης Συµεών  

2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 

3.Γεωργοπούλου  Κανέλα 

4.Περρής Ιωάννης 

5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 

6.Καµπάκας Αντώνιος 

 

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  εισήγηση µε αρ.πρωτ. 368 /11-01-2019 

καθώς και τα πρακτικά  του κ. Σώκιαλη Κωνσταντίνου  Προέδρου της Επιτροπής του 
∆ήµου  η οποία έχει ως εξής.  

 



 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 11/01/2019 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ     ΑΡ. ΠΡΩΤ.        368 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
     Προς : Οικονοµική Επιτροπή 
     Κοιν. : Οικονοµική Υπηρεσία /Τµήµα Προµηθειών 
 
 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 
 

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» 

 
Προϋπολογισµού µελέτης 191.145,75€ ευρώ συµπεριλαµβανοµένου  
Φ.Π.Α. 24%. 
 
 
Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης Αποτελέσµατος σας 
αποστέλλει το από 07/01/2019 Πρακτικό Αποσφράγισης και Αξιολόγησης 
∆ικαιολογητικών Τεχνικών Προσφορών και από το 09/01/2019 Πρακτικό 
αποσφράγισης και Αξιολόγησης Οικονοµικών Προσφορών που αφορούν τον 
παραπάνω διαγωνισµό και εισηγείται προς την Οικονοµική Επιτροπή τη λήψη 
σχετικής απόφασης έγκρισης των ανωτέρω πρακτικών και την ανακήρυξη 
προσωρινού αναδόχου ως ακολούθως: 
 
Για την οµάδα 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ δεν υπέβαλε κανείς 
προσφορά και προτείνεται η χρήση της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης.  
 
Για την οµάδα 2 ΒΕΝΖΙΝΗ  ΑΜΟΛΥΒ∆Η δεν υπέβαλε κανείς προσφορά και 
προτείνεται η χρήση της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης . 
 
Για την οµάδα 3 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ προσωρινό ανάδοχο τον υποψήφιο                                
∆. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ µε 

σύνολο Οικονοµικής Προσφοράς 2.994,00 € ( πλέον Φ.Π.Α 24%) ή 3.712,56 € ( 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 24%). 

 

 

 

 

        Για την επιτροπή 
 
      Σώκιαλης Κων/νος (Πρόεδρος) 

      Τσαλκιτζής Γεώργιος (Τακτικό µέλος) 

     ∆ρόλαπας Παναγιώτης (Τακτικό µέλος) 

 

 
 



 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
     

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

Πρακτικό Αποσφράγισης και αξιολόγησης ∆ικαιολογητικών 

και Τεχνικών Προσφορών 

 

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 27/12/2018, 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 191.145,75€ ευρώ µε Φ.Π.Α. 24% για τα παρακάτω 
είδη 
CPV 09134100-8 
CPV 09132100-4 
CPV 09135100-5 
CPV 09211000-1 

 
συνήλθε στο δηµοτικό κατάστηµα Καισαριανής προκειµένου να διενεργήσει 
τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισµό που προκηρύχθηκε µε την υπ’ αριθµ. 
πρωτ. 11920/26-11-2018 διακήρυξη του ∆ηµάρχου. Ο διαγωνισµός διεξήχθη 
µέσω της πλατφόρµας ΕΣΗ∆ΗΣ µε α/α συστήµατος  67287. 
 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι τα µέλη της 
επιτροπής (απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 218/2018 της 20-11-2018 ήταν:    
                                                                          
                 Παρόντες      
 Απόντες 
 
Σώκιαλης Κων/νος  (πρόεδρος επιτροπής) 
Τσαλκιτζής Γεώργιος  (τακτικό µέλος) 
∆ρολάπας Παναγιώτης (τακτικό µέλος)                                                                    
Κανένας 
  
Η Επιτροπή κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας της ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των προσφορών που υπέβαλαν µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ οι 
ενδιαφερόµενοι και διαπίστωσε ότι υπεβλήθησαν οι κάτωθι προσφορές: 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο Υποψηφίου Αριθµός υποβολής 
προσφοράς ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΦΑΚΕΛΟΣ 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 



 
Στην συνέχεια η επιτροπή  προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και διαπίστωσε τα 
εξής : 
 
1. Ο υποψήφιος « GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»  

υπέβαλε ψηφιακά υπογεγραµµένο Τ.ΕΥ.∆ και εγγυητική επιστολή του Ταµείου Παρακαταθηκών και 

∆ανείων µε αριθµό 771433/14-12-2018 ποσού 40,25 € σύµφωνα µε το άρθρο 2.4.3β της διακήρυξης. 

Στο Τ.Ε.Υ.∆ δεν έχει συµπληρωθεί στο µέρος ΙV : Κριτήρια επιλογής – Γ: Τεχνική και επαγγελµατική 

ικανότητα στο πεδίο 1β που αφορά τις κυριότερες παραδόσεις αγαθών συγκεκριµένου τύπου που 

πραγµατοποίησε ο οικονοµικός φορέας τα έτη 2016-2017.για την απόδειξη της τεχνικής και 

επαγγελµατικής ικανότητάς  του όπως ζητείται στις παράγραφους 2.2.5 και  2.2.6.2 (Β3) της διακήρυξης 

του διαγωνισµού. 

 

2.  Η υποψήφια εταιρεία  «∆. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» υπέβαλε ψηφιακά υπογεγραµµένο Τ.Ε.Υ.∆  και εγγυητική επιστολή της Συνεταιριστικής 

Τράπεζας ∆ράµας  µε αριθµό 8513/1001/0010377 ποσού 41,00 € σύµφωνα µε το άρθρο 2.4.3β της 

διακήρυξης . 

 

3. Ο υποψήφιος « ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ»  υπέβαλε ψηφιακά υπογεγραµµένο Τ.Ε.Υ.∆ 

και εγγυητική επιστολή  του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 1560/19-12-2018 ποσού 40,25 € 

σύµφωνα µε το άρθρο 2.4.3β της διακήρυξης. Στο Τ.Ε.Υ.∆ δεν έχει συµπληρωθεί στο µέρος ΙV : Κριτήρια 

επιλογής – Γ: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα στο πεδίο 1β που αφορά τις κυριότερες παραδόσεις 

αγαθών συγκεκριµένου τύπου που πραγµατοποίησε ο οικονοµικός φορέας τα έτη 2016-2017.για την 

απόδειξη της τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας του όπως ζητείται στις παράγραφους 2.2.5 και  

2.2.6.2 (Β3) της διακήρυξης του διαγωνισµού.. 

 

Κατόπιν των παραπάνω η επιτροπή αποδέχεται τα δικαιολογητικά που έχει καταθέσει η εταιρία  «∆. 

∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» και 

επιφυλάσσεται να ολοκληρώσει την διαδικασία διενέργειας του διαγωνισµού µε τον έλεγχο της 

εγγυητικής επιστολής  , τον έλεγχο του  φακέλου  σε έντυπη µορφή που θα προσκοµιστεί  από τον  

υποψήφιο , και την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς του σε επόµενη συνεδρίαση . Οι φάκελοι των 

υποψήφιων  « GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»  και  

« ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ»  απορίπτονται ως ελλειπείς για  τους προαναφερόµενους 

λόγους. 

Στην Καισαριανή , την 07/01/2019 και ώρα 10:00 , η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης 

αποτελέσµατος για την 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» 
συνήλθε στο δηµοτικό κατάστηµα Καισαριανής προκειµένου να ολοκληρώσει την διαδικασία 
διενέργειας του διαγωνισµού µε τον έλεγχο της εγγυητικής επιστολής καθώς και τον  έλεγχο 
του  φακέλου σε έντυπη µορφή που  προσκόµισε  η υποψήφια εταιρεία «∆. 

∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»  , και την 
αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς που υπέβαλε στον διαγωνισµό που διεξήχθη µέσω της 
πλατφόρµας ΕΣΗ∆ΗΣ µε α/α συστήµατος 67287 . 
 
 
Παρόντες    Απόντες  
  
Σώκιαλης Κων/νος  (πρόεδρος επιτροπής) 
Τσαλκιτζής Γεώργιος  (τακτικό µέλος)                       Κανένας 
∆ρόλαπας Παναγιώτης (τακτικό µέλος)                                                                     
  

 & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

1 GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

120719 
 

 

2 ∆. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

121753 
 

 

3 ΕΥΘΥΜΙΟΥ,ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ,ΝΙΚΟΛ
ΑΟΣ 

119323 
 

 



 
Έχοντας υπόψη την από 27/12/2018 συνεδρίαση της , για την αποσφράγιση και τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών συµµετοχή των υποψηφίων η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση του  

αντίστοιχου  φακέλου που προσκόµισε εµπρόθεσµα σε έντυπη µορφή ο διαγωνιζόµενος και διαπίστωσε 

τα εξής :  

 

 

 

Στην συνέχει η επιτροπή προβαίνει αρχικά στην καταγραφή του υποψηφίου 
για την οµάδα των ειδών που υπέβαλε τεχνική προσφορά σύµφωνα µε την 
διακήρυξη . 
 
Μετά από αναλυτικό έλεγχο της τεχνικής προσφοράς και των τεχνικών 
στοιχείων ανά οµάδα ειδών που υπεβλήθησαν από τον  υποψήφιο  
διαπιστώνεται ότι : 
 
α)  Η υποψήφια εταιρεία  «∆. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» έχει υποβάλει τις απαιτούµενες από την διακήρυξη τεχνικές προδιαγραφές για την 

οµάδα 3 . 

 

Η επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω κρίνει τυπικά αποδεκτή την τεχνική προσφορά  του 

υποψηφίου. 

 

∆. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για την 

οµάδα 3 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

 

Για την οµάδα 1  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ δεν έχει υποβληθεί καµία τεχνική 

προσφορά . 

Για την οµάδα 2 ΒΕΝΖΙΝΗ δεν έχει υποβληθεί καµία τεχνική προσφορά. 

  

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------- 
 
Κατόπιν των παραπάνω η επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και 

αξιολόγησης αποτελέσµατος εισηγείται την συνέχιση του διαγωνισµού για την:  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ  ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥ  Ν.Π.∆.∆. ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ» 

 µε την αποσφράγιση της  οικονοµικής  προσφοράς της  ανωτέρας υποψήφιας 

εταιρείας. 

        ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 07/01/2019 

      Σώκιαλης Κων/νος ( πρόεδρος) 

      Τσαλκιτζής Γεώργιος ( τακτικό µέλος) 

                     ∆ρόλαπας Παναγιώτης ( τακτικό µέλος) 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο Υποψηφίου Αριθµός πρωτοκόλλου 
υποβολής φακέλου σε 

έντυπη µορφή 
 

Εγγυητική επιστολή σε 
πρωτότυπη µορφή  

1 ∆. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

13168/21.12.2018 
 

 



 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
     

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

Πρακτικό Αποσφράγισης και αξιολόγησης Οικονοµικών 

Προσφορών 

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 09/01/2018, ηµέρα Τετάρτη  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 191.145,75€ ευρώ µε Φ.Π.Α. 24% για τα παρακάτω 
είδη. 
CPV 09134100-8 
CPV 09132100-4 
CPV 09135100-5 
CPV 09211000-1 

 
συνήλθε στο δηµοτικό κατάστηµα Καισαριανής προκειµένου να διενεργήσει 
τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισµό που προκηρύχθηκε µε την υπ’ αριθµ. 
πρωτ. 11920/26-11-2018 διακήρυξη του ∆ηµάρχου. Ο διαγωνισµός διεξήχθη 
µέσω της πλατφόρµας ΕΣΗ∆ΗΣ µε α/α συστήµατος  67287. 
 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι τα µέλη της 
επιτροπής (απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 218/2018 της 20-11-2018 ήταν:    
                                                                          
                 Παρόντες      
 Απόντες 
 
Σώκιαλης Κωνσταντίνος  (πρόεδρος επιτροπής) 
Τσαλκιτζής Γεώργιος        (τακτικό µέλος) 
∆ρόλαπας Παναγιώτης    (τακτικό µέλος)                                                                    
Κανένας 
  
Σε συνέχεια έχοντας υπόψη το πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης 
δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών προχώρησε στην αποσφράγιση 
της οικονοµικής προσφοράς στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ  στην οποία 
συµµετείχε ο ακόλουθος 
 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο Υποψηφίου Αριθµός υποβολής 
προσφοράς ΕΣΗ∆ΗΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  



 
 
 

Έν  συνεχεία η επιτροπή προέβη σε αναλυτικό έλεγχο  της οικονοµικής 
προσφοράς ως ορίζεται στην διακήρυξη και διαπιστώνει τα εξής : 
 
Για την ΟΜΑ∆Α 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  δεν υπέβαλε 
κανείς προσφορά 

 

Για την  ΟΜΑ∆Α 2 ΒΕΝΖΙΝΗ  ΑΜΟΛΥΒ∆Η δεν υπέβαλε κανείς προσφορά. 

 

 

 

Για την ΟΜΑ∆Α 3 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ υπέβαλε προσφορά ο υποψήφιος α)  ∆. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

 

Η οικονοµική προσφορά του υποψηφίου ανά οµάδα είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και 

έχει ως εξής  

 

 

ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΙ∆ΩΝ  ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΟΜΑ∆Α 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ& 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  

ΟΧΙ 

ΟΜΑ∆Α 2 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η ΟΧΙ 

ΟΜΑ∆Α 3 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 2.994,00 € 

 

 

Κατόπιν των παραπάνω η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Αποτελέσµατος µετά 

την ολοκλήρωση του ελέγχου της  οικονοµικής προφοράς εισηγείται προς την Οικονοµική Επιτροπή την 

λήψη σχετικής έγκρισης των πρακτικών και την ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου  ως ακολούθως : 

 

 
Για την ΟΜΑ∆Α 3 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ προσωρινό ανάδοχο την υποψήφια εταιρεία  
«∆. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»  µε 
σύνολο οικονοµικής προσφοράς 2.994,00€ ( χωρίς Φ.Π.Α 24%) δηλαδή 3.712,56 
€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.,Α 24%  
 
 
 
      ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  09/01/2018 
 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ       
                                                

 
   Σώκιαλης Κωνσταντίνος  (πρόεδρος επιτροπής) 
       
          Τσαλκιτζής Γεώργιος  (τακτικό µέλος) 
                                       
   ∆ρόλαπας Παναγιώτης  (τακτικό µέλος) 
 
 
 
 

1 
∆. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

121753 
 

 



                                                                                     

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 τα πρακτικά επιτροπής – διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης 

αποτελέσµατος  Αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικων και τεχνικών 

προσφορών καθώς και των Οικονοµικών Προσφορών 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» 

Και ανακηρύττει ως προσωρινό ανάδοχο  : 
Για την ΟΜΑ∆Α 3 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ την υποψήφια εταιρεία  «∆. 
∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»  µε σύνολο οικονοµικής προσφοράς 2.994,00€ ( χωρίς Φ.Π.Α 
24%) δηλαδή 3.712,56 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.,Α 24%  
Για την ΟΜΑ∆Α 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  δεν υπέβαλε 
κανείς προσφορά 
Για την  ΟΜΑ∆Α 2 ΒΕΝΖΙΝΗ  ΑΜΟΛΥΒ∆Η δεν υπέβαλε κανείς προσφορά. 

 

 

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.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 

                                                                        3.Γεωργοπούλου  Κανέλα 

                                                                        4. Περρής Ιωάννης 

                                                                        5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 

                                                                        6. Καµπάκας Αντώνιος 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ 

                                                                                  Καισαριανή       14/01/2019 
                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                  Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

                                                                         ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ 

 

 

 


