
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ:  20/02/2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      ΑΡ.ΠΡΩΤ:          1970        
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                                            
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                               
Πληροφορίες: Σ.Φιλοπούλου 
Ταχ. ∆/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,  
Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 
Τηλ: 213 2010739 
Fax: 2107295917                
                                     
                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟY                          
                                                6Η Συνεδρίαση    20-02-2020 
                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 18/2020 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινών 
αναδόχων για την προµήθεια «Καυσίµων και λιπαντικών διάρκειας ενός(1) 
έτους από την υπογραφή της σύµβασης» για τις ανάγκες του ∆ήµου 
Καισαριανής και του Ν.Π.∆.∆. «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ». 
 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 6ης/2020 ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης της 
Οικονοµικής  Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 20η του µηνός 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  έτους 2020 ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα. 09:00 π.µ. η 
Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική 
δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την µε  αριθµό 
πρωτ. 1886/19-02-2020 έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου . Η πρόσκληση 
επιδόθηκε σε κάθε ένα µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α΄) 
µε τίτλο: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης Ι» όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 77 του Ν.4555/2018 – «Πρόγραµµα Κλεισθένης Ι» και 
συµπληρώθηκε µε το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δηµοσιεύτηκε 
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου σύµφωνα µε την παρ.6 του άρθρου 77 του 
Ν.4555/2018. 
 

∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία 
του ∆ηµάρχου-Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
ΠΑΡΟΝΤΑ                                                             ΑΠΟΝΤΑ                                                                                 
Βοσκόπουλος Χρήστος  ∆ήµαρχος-
Πρόεδρος  

1. Πολυχρονάκης Συµεών 

1.Τσιροζίδης Ιωάννης     
2.Χατζησάββας Μηνάς  
3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος  
4.Σταµέλος Ηλίας(αν.µέλος)  
5. Γραφίδου Γεσθηµανή  



6. Παραγιού Άννα  
  
  
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την  µόνιµη υπάλληλο του 
∆ήµου     Σ.Φιλοπούλου. 
 
Ο ∆ήµαρχος-Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος 
Χρήστος εισηγούµενος το µοναδικό θέµα της ηµερησίας διάταξης θέτει 
υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής το πρακτικό επιτροπής 
διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης αποτελέσµατος για την 
προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών το  οποίο έχει ως εξής :   
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

(Φάση:Ελεγχος ∆ικαιολογητικών Προσωρινού 

Αναδόχου) 

Για την <ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ,∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 
ΕΝΟΣ(1)ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. 
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ Προυπολογισµου 167.312,95€(µε Φ.Π.Α 24%) 

Στην Καισαριανή, την 17/02/2020 ηµέρα ∆ευτέρα καΙ ώρα 10:00 π.µ. 
η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης αποτελέσµατος 
για τη σύναψη Σύµβασης της προµήθειας: <ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ,∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ(1)ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ 
Προυπολογισµου 167312,95€(µε Φ.Π.Α 24%) 

,συνήλθε στο δηµοτικό κατάστηµα Καισαριανής προκειµένου να 

προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των ∆ικαιολογητικών 

Προσωρινού Αναδόχου σύµφωνα µε την  

υπ΄ αρ. πρωτ.1291/5-02-2020 πρόσκληση του αντιδηµάρχου 

Καισαριανής Χατζησάββα Μηνά  

Η αποσφράγιση διεξήχθη µέσω της πλατφόρµας ΕΣΗ∆ΗΣ . 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι τα µέλη της 
επιτροπής (απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 14/2019 ήταν:  



Παρόντες 

Κοντογιάννης Στέφανος (τακτικό µέλος) Απόντες  

Ψυχογιού Αλίκη (τακτικό µέλος) 

Κυπραίος Θεοφάνης (τακτικό µέλος) Κανένας 

Η Επιτροπή στις 10.00 π.µ. κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας της 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των ∆ικαιολογητικών Προσωρινού 
Αναδόχου της προσφοράς που υπέβαλλαν µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ ο 
υποψήφιοι ανάδοχοι και κατέγραψε ότι τα ∆ικαιολογητικά που 
υπεβλήθηκαν έχουν ως ακολούθως>: 

Για την προσφορά µε συστηµικό αριθµό 81650 

 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο 
Υποψηφίου 

Αριθµός 
υποβολής 
προσφοράς 
ΕΣΗ∆ΗΣ 

 

∆ικαιολογητικά 

1 

GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
 

158556(∆ιαγωνισµός : 
81650) 

Συµµετοχή για 
Λιπαντικά 

ΥΠΕΒΛΗΘΗΣΑΝ ΜΕΣΩ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΣΗ∆ΗΣ ΚΑΘΩς ΚΑΙ ΣΕ 
ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ 

ΗΤΑΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

2 
ΑΦΟΙ ∆. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

158745(∆ιαγωνισµός : 
81650) 

Συµµετοχή για 
πετρέλαιο κίνησης 
και θέρµανσης 

∆ΕΝ ΥΠΕΒΑΛΕ ΤΑ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΟΥΤΕ ΜΕΣΩ 
ΕΣΗ∆ΗΣ, ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ 

ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ  

Στίς19/2 ηµέρα Τετάρτη µας κοινοποιήθηκε µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ 
εγγραφο από την αρµόδια υπηρεσία της εταιρείαςΑφοι 

∆.Παπαγεωργίου ΟΕ ότι υπήρχε πρόβληµα επικοινωνίας µέσω 
δικτύου και για αυτό τον λόγο δεν έλαβαν γνώση για την 

πρόσκληση του ∆ήµου µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ.Με την ενηµερωτική 
επιστολή της εταιρείας που στηρίζει τεχνικά τα συστήµατα της 

ανωτέρω συµµετέχουσας εταιρείας το δίκτυο βρισκόταν εκ 



τός λειτουργίας απο πλευράς Internet από 10/2/20 έως 17/2/20.Η 
πρόσκληση απότον ∆ήµο εστάλη µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ στις 

5/2/2020.Κατόπιν των ανωτέρω και βάσει της νοµοθεσίας δεν 
γίνεται δεκτή η αίτηση παράτασης(2)δύο ηµερών 

 

Μετά τα παραπάνω η επιτροπή προτείνει την εταιρεία GANDOIL 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ µε 

αριθµό υποβολής προσφοράς 158556 ως οριστικό ανάδοχο για την κατηγορία 3 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ και απορρίπτει την εταιρεία ΑΦΟΙ ∆. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε αριθµό υποβολής προσφοράς 158745 επειδή δεν ανταποκρίθηκε 
στην πρόσκληση του ∆ήµου για υποβολή δικαιολογητικών όπως απαιτείται και 
ορίζει ως προσωρινό ανάδοχο για την κατηγορία 1 ΠΕΤΡΈΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & 

ΚΙΝΗΣΗΣ την εταιρεία “BEST OIL ΚΑΛΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ “.  

 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 19/02/2020 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Κοντογιάννης 
Στέφανος (τακτικό 

µέλος) 

Ψυχογιού Αλίκη (τακτικό µέλος ) 

Κυπραίος Θεοφάνης (τακτικό µέλος)  

 

 
 
Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , 

επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 3 παράγραφος 1 του Ν 4623/2019  
την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η  Οικονοµική  Επιτροπή 

 
Αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

• Το πρακτικό επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης 
αποτελέσµατος  

• Την σχετική νοµοθεσία 
 
Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά 
 
 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει το πρακτικό ελέγχου για την προµήθεια «Καυσίµων και 
λιπαντικών διάρκειας ενός(1) έτους από την υπογραφή της σύµβασης» για 
τις ανάγκες του ∆ήµου Καισαριανής και του Ν.Π.∆.∆. «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 
ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ» και ανακηρύσσει ως οριστικό ανάδοχο  για την κατηγορία 
3 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ την εταιρεία GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ µε αριθµό υποβολής 
προσφοράς 158556 , απορρίπτει την εταιρεία  ΑΦΟΙ ∆ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε αριθµό υποβολής προσφοράς 158745 επειδή 
δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του ∆ήµου για υποβολή 
δικαιολογητικών όπως απαιτείται και ορίζει ως προσωρινό ανάδοχο για την 
κατηγορία 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ την εταιρεία 
“BEST OIL ΚΑΛΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ» όπως ορίζει ο νόµος. 
 
 
 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα 
µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως 
ακολούθως: 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                        1.Τσιροζίδης Ιωάννης 
                                                                        2.Χατζησάββας Μηνάς 
                                                                        3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος 
                                                                        4. Σταµέλος Ηλίας(αν.µέλος)  
                                                                        5.Γραφίδου Γεσθηµανή 
                                                                  ,     6.Παραγυιού Άννα        
 
            
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                       Καισαριανή       10/02/2020 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                  Της υπηρεσίας 
                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

                                                           ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 


