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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟY
6Η Συνεδρίαση 28-01-2022
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 10/2022
ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρακτικού 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» προϋπολογισμού 203.421,88 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24% (Φάση 1 : (Αποσφράγιση προσφορών και έλεγχος εγγυητικών
επιστολών συμμετοχής).
Πρακτικό της με αριθμό 6ης/2022 έκτακτης δια περιφορά συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία την 28η του μηνός
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έτους 2022 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 π. μ. συνήλθε στο
δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1371/27-01-2022 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 ΔημάρχουΠροέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση έξι (6) μέλη.
Ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
Βοσκόπουλος Χρήστος Δήμαρχος-Πρόεδρος
1. Τσιροζίδης Ιωάννης
2. Κιτσέλλης Εμμανουήλ
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος
4. Πολυχρονάκης Συμεών
5. Γραφίδου Γεσθημανή
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6. Παραγυιού Άννα
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο ΔΕ Διοικητική Γραμματέα
του Δήμου Φιλοπούλου Στυλιανή.
Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος
εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της
Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. Πρωτ.: 1370/27-01-2022 εισήγηση της
αναπληρώτριας προϊσταμένης τμήματος προμηθειών-αποθήκης και διαχείρισης υλικού ,
καθώς και το πρακτικό της 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» προϋπολογισμού 203.421,88 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
(Φάση 1 : (Αποσφράγιση προσφορών και έλεγχος εγγυητικών επιστολών συμμετοχής) ,
όπου έχουν ως εξής:
Παρακαλούμε για την έγκριση του πρακτικού 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» προϋπολογισμού 203.421,88 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Φάση 1 : (Αποσφράγιση προσφορών και έλεγχος
εγγυητικών επιστολών συμμετοχής).
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αποσφράγιση προσφορών
Για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»

Στην Καισαριανή, την 13/01/202, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 η επιτροπή διενέργειας και
αξιολόγησης διαγωνισµού για τη σύναψη Σύµβασης της προµήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» συνολικού προϋπολογισµού
µελέτης 203.421,88 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. 27724/23-12-21 διακήρυξη του ∆ηµάρχου. Ο διαγωνισµός διεξήχθη µέσω
της πλατφόρµας ΕΣΗ∆ΗΣ µε α/α συστήµατος 1 4 9 2 7 0 .
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι τα µέλη της επιτροπής (απόφαση
Οικονοµικής Επιτροπής 27/2021) ήταν:
Παρόντες

Απόντες

Γουναρόπουλος Bασίλειος
(πρόεδρος επιτροπής)
Αλιφραγκή Πόπη
(αναπληρωµατικό µέλος)
Κυπραίος Θεοφάνης
(τακτικό µέλος)

Κανένας

Η Επιτροπή κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης και διαπίστωσε ότι
έχουν υποβληθεί οι κάτωθι ηλεκτρονικές προσφορές.

Α/Α

Ονοµατεπώνυµο Υποψηφίου

1

Αριθµός υποβολής
προσφοράς
ΕΣΗ∆ΗΣ
258634

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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259899
GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

3

ΚΑΛΛΗΣΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ

263377

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
& ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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Επίσης στην επιτροπή προσκοµίστηκαν
προσφερόντων:

δύο έντυποι σφραγισµένοι φάκελοι δικαιολογητικών συµµετοχής των

ΚΑΛΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ µε αριθµό πρωτοκόλλου 341/11.1.2022
GAND OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. µε αριθ. πρωτοκόλλου 401/11.1.2022.
οι οποίοι και αποσφραγίστηκαν.
Η επιτροπή εξέτασε αρχικά την προσκόµιση των εγγυητικών συµµετοχής των προσφερόντων σύµφωνα µε το άρθρο
3.1 της ∆ιακήρυξης και διαπίστωσε τα εξής
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Υπέβαλε ηλεκτρονικά εγγυητική επιστολή
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ No: 5421, ποσού 65,00 ευρώ
η οποία ∆ΕΝ καλύπτει τους όρους της διακήρυξης.
Ο προσφέρων ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ δεν προσκόµισε έντυπο φάκελο δικαιολογητικών µε την
πρωτότυπη έντυπη εγγυητική επιστολή και δεν ανήρτησε µέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία” του
ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε α/α συστήµατος 149270 κανένα αποδεικτικό στοιχείο (αποδεικτικό
κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδροµείου – ταχυµεταφορών) προκειµένου να ενηµερώσει την αναθέτουσα αρχή
περί τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά µε την (εµπρόθεσµη) προσκόµιση της εγγύησης συµµετοχής του
στον παρόντα διαγωνισµό το αργότερο έως την ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών δηλαδή
την 13/1/2022 και ώρα 10:00 π.µ. ως όφειλε βάση του άρθρου 2.4.2.5 της διακήρυξης.
ΚΑΛΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Υπέβαλε ηλεκτρονικά και πρωτότυπη έντυπη εγγυητική επιστολή
ALPHA BANK ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΓΡΖ118619, ποσού 1.294,34 ευρώ.
η οποία καλύπτει τους όρους της διακήρυξης
GAND OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Υπέβαλε ηλεκτρονικά και πρωτότυπη έντυπη εγγυητική επιστολή
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ No: 830659, ποσού 65,00 ευρώ
η οποία καλύπτει τους όρους της διακήρυξης.
Στη συνέχεια η επιτροπή επικοινώνησε µε τους φορείς έκδοσης των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής
των
προσφερόντων ΚΑΛΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝ. ΣΤΑΥΡΟΣ και GAND OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. όπου και
διαπιστώθηκε η εγκυρότητά τους.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω η επιτροπή εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ως απαράδεκτη λόγω µη προσκόµισης πρωτότυπης έντυπης εγγυητικής επιστολής
σύµφωνα µε το άρθρο 3.1.2 της ∆ιακήρυξης και την συνέχιση του διαγωνισµού στην αξιολόγηση των προσφορών των
οικονοµικών φορέων ΚΑΛΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ και GAND OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

Καισαριανή 17/01/2022
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γουναρόπουλος Bασίλειος (πρόεδρος επιτροπής)
Αλιφραγκή Πόπη (αναπληρωµατικό µέλος)
Κυπραίος Θεοφάνης

(τακτικό µέλος)
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Κατόπιν των ανωτέρω 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
Αφού έλαβε υπόψη της:
 Την εισήγηση της αναπληρώτριας προϊσταμένης τμήματος προμηθειών-αποθήκης
και διαχείρισης υλικού
 Το από 13/01/2022 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης
Αποτελέσματος ανοιχτού , ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια
 Την σχετική νομοθεσία
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α)Εγκρίνει το πρακτικό της 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» προϋπολογισμού 203.421,88 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24% (Φάση 1 : (Αποσφράγιση προσφορών και έλεγχος εγγυητικών
επιστολών συμμετοχής) και
Β)Απορρίπτει την προσφορά της Εταιρείας ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ , ΝΙΚΟΛΑΟΣ ως
απαράδεκτη λόγω μη προσκόμισης πρωτότυπης έντυπης εγγυητικής επιστολής ,
σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2 της Διακήρυξης και
Γ)Την συνέχιση του διαγωνισμού στην αξιολόγηση των προσφορών των οικονομικών
φορέων ΚΑΛΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ και GAND OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 10/2022
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. Κιτσέλλης Εμμανουήλ
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος
4. Πολυχρονάκης Συμεών
5. Γραφίδου Γεσθημανή
6. Παραγυιού Άννα
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Καισαριανή
28/01/2022
Ακριβές απόσπασμα για χρήση
της υπηρεσίας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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