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ΘΕΜΑ: Κατάπτωση εγγύησης συµµετοχής στον διαγωνισµό «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 απόδοση της εγγύησης από το Ταµείο Παρακαταθηκών και 
∆ανείων. 
 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 8ης/2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  Επιτροπής του 
∆ήµου Καισαριανής, την 16η του µηνός ΜΑΡΤΙΟΥ  έτους 2020 ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα. 
18:00 µ.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική δηµόσια  
συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 2812/12-03-2020 
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.Τσιροζίδης Ιωάννης     
2.Χατζησάββας Μηνάς  
3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος  
4. Πολυχρονάκης Συµεών  
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 2ο θέµα της ηµερησίας διάταξης θέτει υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την 
εισήγηση µε αρ. πρωτ.: 2745/10-03-2020 της προϊσταµένης τµήµατος λογιστηρίου κ. 
Σκαροπούλου Ευαγγελίας η οποία  έχει  ως εξής : 
 
 
Θέτουµε υπόψιν των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου: 

(1) Το με αριθμό 790484/3.12.2019 Γραμμάτιο Συστάσεως Παρακαταθήκης του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 1.119,97 ευρώ, που εκδόθηκε από την Ομόρρυθμη 

Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΦΜ 

800593884, ως εγγύηση για τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ», δυνάμει 

της με αρ. πρωτ. 12687/20.11.2019 διακήρυξης του Δήμου μας. 

(2) Τη με αρ. 3/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με την οποία 

ανακηρύχθηκαν ως προσωρινοί ανάδοχοι (α) η Ομόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ 

Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και (β) η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την 

επωνυμία «GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». 

(3) Την  με αρ. πρωτ. 1291/5.2.2020 πρόσκληση προς τους προσωρινούς αναδόχους προς 

υποβολή δικαιολογητικών, βάσει της διακήρυξης (παράγραφος 3.2.), εντός δέκα ημερών από 

την παραλαβή της πρόσκλησης, που γνωστοποιήθηκε ηλεκτρονικά σε αυτούς αυθημερόν 

μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

(4) Τη με αρ. 18/20.2.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία απορρίφθηκε η 

Ομόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

επειδή δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Δήμου για υποβολή δικαιολογητικών. 

 
Επειδή, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.2.3 της διακήρυξης η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει 
αν ο προσφέρων δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα από τη διακήρυξη 
δικαιολογητικά. 
Επειδή η Οµόρρυθµη Εταιρεία µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ ∆. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του ∆ήµου για υποβολή 
δικαιολογητικών και δεν προσκόµισε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά εντός της προθεσµίας 
της µε αρ. πρωτ. 1291/5.2.2020 πρόσκλησης. 
 
 
 
 



ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: 
 

(1) Να διαπιστωθεί η αυτοδίκαιη κατάπτωση της εγγύησης ποσού 1.119,97 ευρώ που 

χορηγήθηκε με το με αριθμό 790484/3.12.2019 Γραμμάτιο Συστάσεως Παρακαταθήκης του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, εκ μέρους της Ομόρρυθμης  Εταιρείας  με την 

επωνυμία «ΑΦΟΙ Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΦΜ 800593884, ως 

εγγύηση για τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ», δυνάμει της με αρ. 

πρωτ. 12687/20.11.2019 διακήρυξης του Δήμου μας. 

(2) Να διαταχθεί η απόδοση της ανωτέρω εγγύησης ποσού 1.119,97 ευρώ, από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων στον Δήμο μας. 

(3) Να εξουσιοδοτηθεί ο αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου Προϊστάμενος Δ/νσης Οικον. 

Υπηρεσιών κος Γεώργιος Χριστοδουλόπουλος  να προβεί στην υποβολή σχετικής αιτήσεως 

και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, προκειμένου να αποδοθεί η ανωτέρω εγγύηση στον 

Δήμο μας. 

 
 
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 

 
Αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

• Την εισήγηση της Οικονοµικής  Υπηρεσίας του ∆ήµου 
• Την σχετική νοµοθεσία 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά 
 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 

(1) Την  αυτοδίκαιη κατάπτωση της εγγύησης ποσού 1.119,97 ευρώ που χορηγήθηκε με το με 

αριθμό 790484/3.12.2019 Γραμμάτιο Συστάσεως Παρακαταθήκης του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων, εκ μέρους της Ομόρρυθμης  Εταιρείας  με την επωνυμία 

«ΑΦΟΙ Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΦΜ 800593884, ως εγγύηση για τη 

συμμετοχή της στον διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΑΡΙΑΝΗΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ», δυνάμει της με αρ. πρωτ. 12687/20.11.2019 

διακήρυξης του Δήμου μας. 

(2) Την   απόδοση της ανωτέρω εγγύησης ποσού 1.119,97 ευρώ, από το Ταμείο Παρακαταθηκών 

και Δανείων στον Δήμο μας. 

(3) Εξουσιοδοτεί τον  αρμόδιο υπάλληλο  του Δήμου Προϊστάμενο  Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών κο  

Γεώργιο   Χριστοδουλόπουλο  να προβεί στην υποβολή σχετικής αιτήσεως και των 



απαιτούμενων δικαιολογητικών, προκειμένου να αποδοθεί η ανωτέρω εγγύηση στον Δήμο 

μας. 

 

 
 
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. Πολυχρονάκης Συµεών  
                                                                        5.Γραφίδου Γεσθηµανή 
                                                                  ,     6.Παραγυιού Άννα        
 
            
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                                          Καισαριανή       16/03/2020 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 
 

                                                  Της υπηρεσίας 
                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

                                                                            ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  


