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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟY
8Η Συνεδρίαση 22-02-2022
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 30/2022
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 2 : (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών - Τεχνικών Προσφορών &
Οικονομικών Προσφορών ) καθώς και την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.

Πρακτικό της με αριθμό 8ης/2022 τακτική; δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία θα διεξαχθεί την 22η του μηνός
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ έτους 2022 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 08:00 π. μ. στο δημοτικό
κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2893/18-02-2022 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
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4. Πολυχρονάκης Συμεών
5. Γραφίδου Γεσθημανή
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 πρώτο θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της
Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. Πρωτ.: 2784/17-02-2022 εισήγηση της
αναπληρώτριας προϊσταμένης τμήματος προμηθειών-αποθήκης-διαχείρισης υλικού κ.
Καραγιώργη Αναστασίας καθώς και το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και
αξιολόγησης διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών , διάρκειας ενός
έτους από την υπογραφή της σύμβασης, για τις ανάγκες του Δήμου Καισαριανής» τα
οποία 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 2 : (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών - Τεχνικών
Προσφορών & Οικονομικών Προσφορών ) καθώς και την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αξιολόγηση δικαιολογητικών τεχνικών και οικονομικών
προσφορών.
Για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ
ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»
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Στην Καισαριανή, την 11/02/2022, 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»
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 ΕΣΗΔΗΣ µε α/α συστήµατος
149270.
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
(αναπληρωματικ
ό µέλος)
Κυπραίος Θεοφάνης
(τακτικό µέλος)

Κανένας

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. 10/22 απόφαση της ΟΕ με
αρ.πρωτ.: 1411/28-1-22 περί έγκρισης του πρακτικού (αποσφράγιση
προσφορών και έλεγχος εγγυητικών επιστολών συμμετοχής) ,
την
κοινοποίηση της Απόφασης 10/22/ 28.1.2022 μέσω της πλατφόρμας
ΕΣΗΔΗΣ και την λήξη της προθεσμίας υποβολής για το δικαίωμα
προδικαστικών προσφυγών , συνεχίζει με τον έλεγχο των δικαιολογητικών
των τεχνικών προσφορών.
Έλεγχος και Αξιολόγηση τεχνικών προσφορών
Μετά από έλεγχο των δικαολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών
προσφορών του προσφέροντα ΚΑΛΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ με Αρ. Υποβολής
προσφοράς 263377 για την Ομάδα 1
Πετρέλαιο Κίνησης και Θέρμανσης η επιτροπή έκρινε ότι τα δικαολογητικά
συμμετοχής των
τεχνικών προσφορών είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους
της διακήρυξης.
Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών της
εταιρείας GAND OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ με Αρ. Υποβολής
προσφράς 259899 για την Ομάδα 3 Λιπαντικά η επιτροπή έκρινε ότι τα
δικαολογητικά συμμετοχής των
τεχνικών προσφορών είναι πλήρη και σύμφωνα
με τους όρους της διακήρυξης.
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Για την Ομάδα 2 Βενζίνη δεν κατατέθηκε καμμία προσφορά.
Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών
Στη συνέχεια η επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση των Οικονομικών προσφορών
ως εξής:
για την Ομάδα 1 Πετρέλαιο Κίνησης και Θέρμανσης ο προσφέροντας
ΚΑΛΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ πρόσφερε ποσοστό Έκπτωσης 1% επί της εκάστοτε
διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης και
κίνησης ανά λίτρο κατά την ημέρα παράδοσης όπως αυτή ορίζεται για τον Νομό
Αττικής από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Γενική Γραμματεία Εμπορίου
και Προστασίας Καταναλωτή.
Για την Ομάδα 3 Λιπαντικά η εταιρεία GAND OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΠΕ πρόσφερε το ποσό των 6.455,04 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% δηλαδή 8.004,25
ευρώ.
Κατόπιν των παραπάνω η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού µετά
την ολοκλήρωση του ελέγχου των τεχνικών και οικονοµικών προφορών
Εισηγείται προς την Οικονοµική Επιτροπή την λήψη απόφασης έγκρισης του
πρακτικού και την ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου :
α) για την Ομάδα 1 Πετρέλαιο Κίνησης και Θέρμανσης τον προσφέροντα
ΚΑΛΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ με ποσοστό Έκπτωσης 1% επί της εκάστοτε
διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης και
κίνησης ανά λίτρο κατά την ημέρα παράδοσης όπως αυτή ορίζεται για τον Νομό
Αττικής από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Γενική Γραμματεία Εμπορίου
και Προστασίας Καταναλωτή.
β) για την Ομάδα 3 Λιπαντικά την εταιρεία GAND OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ με σύνολο οικονομικής προσφοράς το ποσό των 6.455,04
ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% δηλαδή 8.004,25 ευρώ.
γ) την µαταίωση του διαγωνισµού για την “Οµάδα 2. ΒΕΝΖΙΝΗ” προϋπολογισµού
28.128,00 €
(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)
Καισαριανή 15-02-2022
Η επιτροπή
Γουναρόπουλος Bασίλειος
(πρόεδρος επιτροπής)
Αλιφραγκή Πόπη
(αναπληρωματικ
ό 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 :




Την εισήγηση της αναπληρώτριας προϊσταμένης τμήματος προμηθειώναποθήκης-διαχείρισης υλικού
το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού για την
«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών , διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή
της σύμβασης, για τις ανάγκες του Δήμου Καισαριανής»
Την σχετική νομοθεσία
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

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 2 : (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών - Τεχνικών Προσφορών &
Οικονομικών Προσφορών ) καθώς και την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων ως εξής :

Α) για την Ομάδα 1 Πετρέλαιο Κίνησης και Θέρμανσης τον προσφέροντα ΚΑΛΛΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ με ποσοστό Έκπτωσης 1% επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης
λιανικής τιμής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης ανά λίτρο κατά την
ημέρα παράδοσης όπως αυτή ορίζεται για τον Νομό Αττικής από το Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή.

Β) για την Ομάδα 3 Λιπαντικά την εταιρεία GAND OIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ με σύνολο οικονομικής προσφοράς το ποσό των 6.455,04 ευρώ
πλέον ΦΠΑ 24% δηλαδή 8.004,25 ευρώ.

Γ) την ματαίωση του διαγωνισμού για την “Ομάδα 2. ΒΕΝΖΙΝΗ” προϋπολογισμού
28.128,00 € (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
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εκτιμώμενη αξία µόνο της ομάδας χωρίς ΦΠΑ, είναι μικρότερη από 80.000 ευρώ δεν
υπερβαίνει το 20 % της συνολικής αξίας όλων των ομάδων)

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 30/2022

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
22/02/2022
Ακριβές απόσπασμα για χρήση
της υπηρεσίας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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