
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ:  05 /02/2021 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                ΑΡ. ΠΡΩΤ:          1445    
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                                            
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                               
Πληροφορίες: Σ.Φιλοπούλου 
Ταχ. Δ/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,  
Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 
Τηλ: 213 2010739 
Fax: 2107295917               

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟY 

3Η Συνεδρίαση  02-02-2021 
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 13/2021 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση των πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Αποτελέσματος 
ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια καυσίμων 
και λιπαντικών , διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης, για τις ανάγκες 
του Δήμου Καισαριανής και  του ΝΠΔΔ «Λεωνίδας Μανωλίδης»”  προϋπολογισμού 
141.374,88 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (Φάση 1 :(«Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά») και (Φάση 2 : «Οικονομική Προσφορά»)) και 
την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. 
 

Πρακτικό της με αριθμό 3ης/2021 τακτικής δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης  της 
Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία την  2α του μηνός 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ έτους 2021 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα  16:00 μ.μ.  συνήλθε στο δημοτικό 
κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.   1076/29-01-2021 έγγραφη πρόσκληση 
του Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και  75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 
Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού 
πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19,αναφορικά με την οργάνωση και 
λειτουργία των δήμων». 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Δημάρχου-
Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση έξι (6) μέλη. 
 
Ονομαστικά οι:  
             
              ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ 
                                                         
Βοσκόπουλος Χρήστος  Δήμαρχος-Πρόεδρος    
1.Τσιροζίδης Ιωάννης   



2.Χατζησάββας Μηνάς  
3.Αντωνόπουλος Δημήτριος  
4. Πολυχρονάκης Συμεών  
5. Ζαρκαδούλας Νικόλαος (αν. μέλος)  
6. Παραγυιού Άννα  
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον   υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού του Δήμου     
Σταθάκη Ιωάννη. 

 
                         
Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος 

εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την κάτωθι υπ’ αριθμ. πρωτ. 1126/1-2-2021 εισήγηση της 
αναπληρώτριας προϊσταμένης του Τμήματος Προμηθειών-Αποθήκης – Διαχείρισης 
Υλικού κ. Καραγιώργη Αναστασίας, η οποία έχει  ως εξής : 

 
Παρακαλούμε για την έγκριση των πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης 
Αποτελέσματος ανοιχτού , ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: 
“Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών , διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της 
σύμβασης, για τις ανάγκες του Δήμου Καισαριανής και  του ΝΠΔΔ «Λεωνίδας 
Μανωλίδης»”  προϋπολογισμού 141.374,88 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
(Φάση 1 :(«Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά») και (Φάση 2 : 
«Οικονομική Προσφορά»)) και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, τα οποία έχουν 
ως εξής: 

 
Πρακτικό διενέργειας 1ης Φάσης (Ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης /Ελέγχου και αξιολόγησης του 

υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής και Τεχνικών 

Προσφορών» 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αποσφράγιση και αξιολόγησης Δικαιολογητικών και 

Τεχνικών Προσφορών 

Για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

Ν.Π.Δ.Δ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ» 

Στην Καισαριανή, την 08/01/2021, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 η επιτροπή διενέργειας  και 
αξιολόγησης διαγωνισμού για τη σύναψη Σύµβασης της προµήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 



ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ» 
συνολικού προϋπολογισµού µελέτης 141.374,88 ευρώ µε Φ.Π.Α. 24% συνήλθε στο 
δηµοτικό κατάστηµα Καισαριανής προκειµένου να διενεργήσει τον ηλεκτρονικό ανοικτό 
διαγωνισµό που προκηρύχθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 12772/18-12-2020 διακήρυξη 
του ∆ηµάρχου. Ο διαγωνισµός διεξήχθη µέσω της πλατφόρµας ΕΣΗΔΗΣ µε α/α 
συστήµατος 1 0 4 0 1 3 . 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι τα µέλη της επιτροπής (απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής  12/2020) ήταν: 

 
Παρόντες                                                                                                                       Απόντες 

 
Γουναρόπουλος Bασίλειος  
(πρόεδρος επιτροπής)  
 
Γερονίκος Χρήστος 
(τακτικό µέλος) 
 
Κυπραίος Θεοφάνης                                                                                         Κανένας 

    (τακτικό µέλος) 
Η Επιτροπή κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών που υπέβαλαν µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ οι ενδιαφερόµενοι και κατέγραψε ότι 
υπεβλήθησαν οι κάτωθι προσφορές που αφορούν μόνο την ΟΜΑΔΑ 3 . ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ως εξής : 

 
 
Α/Α Ονοµατεπώνυµο Υποψηφίου Αριθµός   υποβολής 

προσφοράς ΕΣΗ∆ΗΣ 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

&ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ ΑΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧ ΚΑΙ ΕΜΠ ΕΤ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΛΙΠΑΝΤ ΧΗΜ ΕΙΔΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝ ΚΑΙ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 

        204693  

2 GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

 

       203602  

3 ΕΥΘΥΜΙΟΥ,,ΘΕΟΔΩΡΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

      203892  

 
Για την ΟΜΑΔΑ 1 . ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ και την ΟΜΑΔΑ 2. ΒΕΝΖΙΝΗ,  

ΔΕΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Στην συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής που κατέθεσαν οι 
ενδιαφερόμενοι για την   ΟΜΑΔΑ 3 . ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ και διαπίστωσε τα εξής: 

 
Η υποψήφια εταιρεία   ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  υπέβαλε ψηφιακά 
υπογεγραµµένο Τ.Ε.Υ.∆ και  εγγυητική επιστολή του ΤΜΕΔΕ με αριθμό e-97996  ποσού 83,00 € 
σύµφωνα µε το άρθρο 2.2.2.1. της διακήρυξης. Στο Τ.Ε.Υ.Δ.  
Στο μέρος IV : Κριτήρια επιλογής – Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα στο πεδίο 1β. που 
αφορά τις κυριότερες παραδόσεις αγαθών συγκεκριμένου τύπου που πραγματοποίησε ο 
οικονομικός φορέας κατά τα έτη 2018-2019 , όπως απαιτείται στη παράγραφο 2.2.5  της  
διακύρηξης του διαγωνισμού, η υποψήφια εταιρεία δηλώνει  μία σύμβαση για το έτος 2019 
(Σύμβαση με ΔΕΗ Α.Ε.) και δύο συμβάσεις για το έτος 2020 (Σύμβαση με ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ), 
(ΑΝ.ΣΤΡ.ΔΙΟΙΚΗΣΗ). 
 

 



2. Η υποψήφια εταιρεία GAND OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. υπέβαλε ψηφιακά υπογεγραµµένο 
Τ.Ε.Υ.∆ και εγγυητική επιστολή του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ με αριθμό 812102 ποσού 
83,00€ σύµφωνα µε το άρθρο 2.2.2.1. της διακήρυξης.  
 
 
3. Η υποψήφια εταιρεία ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ υπέβαλε ψηφιακά υπογεγραµµένο Τ.Ε.Υ.∆ 
και εγγυητική επιστολή του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ με αριθμό 4315 ποσού 82,08 € 
σύµφωνα µε το άρθρο 2.2.2.1. της διακήρυξης.  
  

Κατόπιν των παραπάνω η επιτροπή αποδέχεται αρχικά τα δικαιολογητικά που έχουν 
καταθέσει οι εταιρείες 1.GAND OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και 2. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  και επιφυλάσσεται να ολοκληρώσει την διαδικασία διενέργειας του διαγωνισµού µε τον 
έλεγχο των εγγυητικών επιστολών,  τον έλεγχο των φακέλων σε έντυπη µορφή και την αξιολόγησή 
των τεχνικών προσφορών σε επόµενη συνεδρίαση. 

Η εταρεία   ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  απορίπτεται διότι δεν πλειρεί τα 
κριτήρια επιλογής της παραγράφου 2.2.5  της διακήρυξης όπως αναφέρεται παραπάνω. 

 
Στην Καισαριανή, την Τετάρτη 13/01/2021 και ώρα 11:00, η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 
διαγωνισμού για τη σύναψη Σύµβασης της προµήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ   ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ» 
συνήλθε στο δηµοτικό κατάστηµα Καισαριανής προκειµένου να ολοκληρώσει την 
διαδικασία διενέργειας του διαγωνισµού µε  τον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών, τον 
έλεγχο των φακέλων σε έντυπη µορφή  και την αξιολόγησή των τεχνικών προσφορών 
που υπεβλήθησαν στον διαγωνισµό που διεξήχθη µέσω της πλατφόρµας ΕΣΗ∆ΗΣ µε α/α 
συστήµατος  1 0 4 0 1 3  
 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι τα µέλη της επιτροπής (απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής  12/2020) ήταν: 

 
Παρόντες                                                                                                                        Απόντες 

 
Γουναρόπουλος Bασίλειος  
(πρόεδρος επιτροπής)  
 
Γερονίκος Χρήστος 
(τακτικό µέλος) 
 
Κυπραίος Θεοφάνης                                                                                          Κανένας 
(τακτικό µέλος) 
 
Έχοντας υπόψη την από 08/01/2021 συνεδρίασή της, για αποσφράγιση και τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών συµµετοχής των υποψηφίων η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των 
αντίστοιχων φακέλων που προσκόµισαν εµπρόθεσµα σε έντυπη µορφή οι διαγωνιζόµενοι και διαπίστωσε τα 
εξής: 

 
 

Α/Α  Ονοµατεπώνυµο Υποψηφίου Αριθµός πρωτοκόλλου 
υποβολής φακέλου σε έντυπη 

µορφή 

 Εγγυητική Επιστολή σε   
πρωτότυπη µορφή 

1 GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

93/05-01-2021  

2 ΕΥΘΥΜΙΟΥ,,ΘΕΟΔΩΡΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ 112/07-01-2021  

Η επιτροπή αφού επικοινώνησε µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών διαπίστωσε την εγκυρότητά τους. 



 
Στην συνέχεια η επιτροπή προβαίνει αρχικά στην καταγραφή των υποψηφίων  για τις οµάδες των 
ειδών που υπέβαλαν τεχνική προσφορά σύµφωνα µε την διακήρυξη . 

 
 
 

ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΙ∆ΩΝ 
GAND OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 

       ΕΥΘΥΜΙΟΥ  
       ΘΕΟΔΩΡΟΣ      
       ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΟΜΑ∆Α 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ &ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΟΧΙ                  ΟΧΙ 
ΟΜΑ∆Α 2 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η ΟΧΙ                   ΟΧΙ 
ΟΜΑ∆Α 3 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ   

 
Μετά από  αναλυτικό έλεγχο των τεχνικών προσφορών και των τεχνικών στοιχείων που 
υπεβλήθησαν από τους υποψηφίους διαπιστώνεται ότι η υποψήφια εταρεία  GAND OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε έχει υποβάλει   τις απαιτούµενες από την διακήρυξη τεχνικές 
προδιαγραφές για την οµάδα 3 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ. 
   
Η εταιρεία  ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  στις προδιαγραφές που αφορούν το υπ΄αριθμό 3 
λιπαντικό ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ SAE 5W-30 (ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ δεν φέρει τις 
προδιαγραφές DAF  Extended Drain όπως απαιτείται στην μελέτη. 
Επίσης στο υπ΄αριθμό 11 λιπαντικό ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ δεν δηλώνει πουθενά την τάξη κατά ISO 
4925 ως όφειλε από την μελέτη (ISO 4925 Class4). 
 

Η εταιρεία ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  απορίπτεται διότι δεν πληρεί τα κριτήρια 
των τεχνικών προδιαγραφών όπως περιγράφονται παραπάνω. 
 
Κατόπιν των παραπάνω η επιτροπή Διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού εισηγείται 
την συνέχιση του διαγωνισµού για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ   ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΟΥ Δ ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ» µε την 
αποσφράγιση της οικονοµικης προσφοράς της υποψήφιας εταιρείας GAND OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε .   
    
 
                                                                                            Καισαριανή 20/01/2021  

                                                                                                   Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                         
          

                                                                             Γουναρόπουλος Bασίλειος  (πρόεδρος επιτροπής)  
 
                                                                             Γερονίκος Χρήστος (τακτικό µέλος) 
 
                                                                             Κυπραίος Θεοφάνης (τακτικό µέλος) 
 
 
 

Πρακτικό διενέργειας 2ης Φάσης (Αποσφράγισης 

/Ελέγχου και αξιολόγησης του υποφακέλου 

«Οικονομικών Προσφορών» 

 
 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
     

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αποσφράγισης και αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών 

 

Για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

Ν.Π.Δ.Δ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ» 

Στην  Καισαριανή, την 25-01-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 η επιτροπή διενέργειας και 
αξιολόγησης διαγωνισμού για τη σύναψη Σύμβασης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ  Ν.Π.Δ.Δ. 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ»  
συνολικού προϋπολογισµού µελέτης 141.374,88 ευρώ µε Φ.Π.Α. 24% συνήλθε στο δηµοτικό 
κατάστηµα Καισαριανής προκειµένου να διενεργήσει τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισµό που 
προκηρύχθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 12772/18-12-2020 διακήρυξη του ∆ηµάρχου. Ο 
διαγωνισµός διεξήχθη µέσω της πλατφόρµας ΕΣΗΔΗΣ µε α/α συστήµατος 1 0 4 0 1 3 . 
 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι τα µέλη της επιτροπής (απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής  12/2020) ήταν: 
 
  

Παρόντες                                                                                      Απόντες 
 

Γουναρόπουλος 
Bασίλειος  (πρόεδρος  
επιτροπής)  
 
Γερονίκος Χρήστος 
(τακτικό µέλος) 
 
Κυπραίος Θεοφάνης  (τακτικό µέλος)                   
                                              Κανένας 

             
Σε συνέχεια έχοντας υπόψη το πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών και 
τεχνικών προσφορών προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών όσων 
συμμετεχόντων έγινε δεκτή η τεχνική τους προσφορά, στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ  στην 
οποία συμμετείχαν οι ακόλουθοι 
 
 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου Αριθμός υποβολής 
προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

 GAND OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 

 
203602 

 
V 

 



Για την ΟΜΑΔΑ 1 . ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ και την ΟΜΑΔΑ 
2. ΒΕΝΖΙΝΗ,  

ΔΕΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
 
Έν  συνεχεία η επιτροπή προέβη σε αναλυτικό έλεγχο  των οικονομικών προσφορών ως 
ορίζεται στην διακήρυξη και διαπιστώνει τα εξής : 
 
 
Για την ΟΜΑΔΑ 3 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ υπέβαλε προσφορά  η υποψήφια εταιρεία  
 
 
GAND OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε  
 
 
Η οικονομική προσφορά της υποψήφιας εταιρειας ανά ομάδα είναι σύμφωνες με τους όρους 
της διακήρυξης και έχουν ως εξής  
 
 

 
 

ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΔΩΝ 
 

 
 

 
 
 

 
 

GAND OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε  

 
ΟΜΑΔΑ 3 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

 
 

 
8.039,12  €  

 
 
Κατόπιν των παραπάνω η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού μετά την 
ολοκλήρωση του ελέγχου των οικονομικών προφορών  
 
Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή  
 
α) την λήψη απόφασης έγκρισης των πρακτικών και την ανακήρυξη προσωρινού 
αναδόχου  
 
για την ΟΜΑΔΑ 3 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ την εταιρεία GAND OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε 
με σύνολο οικονομικής προσφοράς 8.039,12 € ( χωρίς Φ.Π.Α 24%) δηλαδή  9.968,51  € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.,Α 24%  
 
β) την ματαίωση του διαγωνισμού για την “Ομάδα 1. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ” προϋπολογισμού 90.110,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και την προσφυγή στην 
διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μετά από άγονο 
διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2.α.   
 
γ) την ματαίωση του διαγωνισμού για την “Ομάδα 2. ΒΕΝΖΙΝΗ” προϋπολογισμού 
15.694,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και την απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 
4412/2016 κατά παρέκκλιση της παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν.4412/2016 (εφόσον η 
εκτιμώμενη αξία μόνο της ομάδας χωρίς ΦΠΑ, είναι μικρότερη από 80.000 ευρώ  δεν 
υπερβαίνει το 20 % της συνολικής αξίας όλων των ομάδων)  



 
           ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  25/01/2021 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ       
                                                

            Γουναρόπουλος Bασίλειος  
                                                                                                 (πρόεδρος  επιτροπής)  
         
           Γερονίκος Χρήστος 
           (τακτικό µέλος) 
 
           Κυπραίος Θεοφάνης  
           (τακτικό µέλος) 

                                                              
Κατόπιν της ανωτέρω εισήγησης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 
3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, καλείται η Οικονομική Επιτροπή 
να αποφασίσει σχετικά. 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα 
πρακτικά και λαμβάνοντας υπ΄ οψιν:   
 

 Την εισήγηση της αναπληρώτριας προϊσταμένης του Τμήματος Προμηθειών-
Αποθήκης – Διαχείρισης Υλικού  

 Την υπ’ αριθ.  πρωτ. 12772/18.12.2020 διακήρυξη του Δημάρχου 
 Τις υποβληθείσες προσφορές 
 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ (Α΄ 147). 
 Το από 20.01.2021 Πρακτικό αποσφράγισης/ελέγχου και αξιολόγησης του 

υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών». 
 Το από 25.01.2021 Πρακτικό αποσφράγισης /ελέγχου και αξιολόγησης του 

υποφακέλου «Οικονομικών Προσφορών». 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
1.  Την έγκριση του από 20.01.2021 πρακτικού αποσφράγισης/ελέγχου και αξιολόγησης 
του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών» και του από 
25.01.2021 πρακτικού αποσφράγισης /ελέγχου και αξιολόγησης του υποφακέλου 
«Οικονομικών Προσφορών» του ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών , διάρκειας ενός έτους από 
την υπογραφή της σύμβασης, για τις ανάγκες του Δήμου Καισαριανής και του ΝΠΔΔ 
«Λεωνίδας Μανωλίδης»” προϋπολογισμού 141.374,88 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24% ». 
 
2. Την ανάδειξη του προσωρινού  αναδόχου για την ΟΜΑΔΑ 3 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ της εταιρείας 
GAND OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. με σύνολο οικονομικής προσφοράς 
8.039,12 € ( χωρίς Φ.Π.Α. 24%) δηλαδή  9.968,51  € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.  



 
3. Την ματαίωση του διαγωνισμού για την “Ομάδα 1. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ” προϋπολογισμού 90.110,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και την προσφυγή στην 
διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μετά από άγονο 
διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2α.   
 
4. Την ματαίωση του διαγωνισμού για την “Ομάδα 2. ΒΕΝΖΙΝΗ” προϋπολογισμού 
15.694,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και την απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 
4412/2016 κατά παρέκκλιση της παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν. 4412/2016 (εφόσον η 
εκτιμώμενη αξία μόνο της ομάδας χωρίς Φ.Π.Α., είναι μικρότερη από 80.000 ευρώ  δεν 
υπερβαίνει το 20 % της συνολικής αξίας όλων των ομάδων)  
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 13/2021 
 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                                      
                                                                                      1.Τσιροζίδης Ιωάννης 
                                                                                      2.Χατζησάββας Μηνάς 
                                                                                      3.Αντωνόπουλος Δημήτριος 
                                                                                      4. Πολυχρονάκης Συμεών 

                                                                                   5. Ζαρκαδούλας Νικόλαος (αν. μέλος) 
                                                                                      6. Παραγυιού Άννα 
                                                                              
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                                                 Καισαριανή       02/02/2021 

                                                                     
                                                                        Ακριβές απόσπασμα για χρήση  

                                                          της υπηρεσίας                                                                                                       

                                                                      
                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

                                                                            
                                                                           
                                                                                  ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  


