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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Αριθ. Απόφασης : 101/2015

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Α.Έγκριση του υπ.΄ αρίθμ. πρωτ. 9276/7-5-
2015 πρακτικού διενέργειας και του υπ.΄
αρίθμ. Πρωτ. 9362/8-5-2015 πρακτικού
αξιολόγησης ηλεκτρονικού ανοικτού
διαγωνισμού που αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 »
(Α.Μ.60/2015),  προϋπολογισμού 212.320,00€
(με Φ.Π.Α.) στην κατηγορία 3 (Πετρέλαιο
θέρμανσης). Β.Λήψη απόφασης για την
έγκριση απευθείας ανάθεσης, λόγω του
κατεπείγοντος, για τις κατηγορίες 1(Βενζίνη
αμόλυβδη) και 2 ( Πετρέλαιο κίνησης), για τις
οποίες ο διαγωνισμός απέβη άγονος.» .
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Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο
Δημάρχου) σήμερα στις 19 του μήνα Μαΐου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και
ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 9757/10/15-5-2015
έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη
Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού
υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Δ΄.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος
Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Παπαλουκά Ευτυχία 4) Πρελορέντζος
Αρσένιος-Γεώργιος 5) Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ 6) Γαβριηλίδης
Γαβριήλ 7) Γεωργαμλής Λύσσανδρος και 8) Αράπογλου Γεώργιος
μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αντωνόπουλος Δημήτριος ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα
κλητεύθηκε. Αντ΄αυτού παρέστη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75
παρ. 2 του Ν. 3852/10, το  αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ.
Κουμαριανός Ευάγγελος, ο οποίος προσήλθε κατά τη διάρκεια της
συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 2ου θέματος της Η.Δ..

 Ο κ. Μ.Λάλος-Αναγνώστου προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια
της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 1ου θέματος της Η.Δ..

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε :

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 9668/13-5-2015 εισήγηση του Τμήματος
Προμηθειών και Αποθήκης του Δήμου επί του θέματος:

ΘΕΜΑ : Έγκριση του υπ.΄ αρίθμ. πρωτ. 9276/7-5-2015 πρακτικού διενέργειας
και του υπ.΄ αρίθμ. Πρωτ. 9362/8-5-2015 πρακτικού αξιολόγησης
ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού  που αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΤΟΥΣ
2015. » (Α.Μ.60/2015) Προϋπολογισμού 212.320,00€ (με Φ.Π.Α.), στην
κατηγορία  3 (Πετρέλαιο θέρμανσης). Λήψη απόφασης για την έγκριση
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απευθείας ανάθεσης λόγω του κατεπείγοντος,  για τις κατηγορίες 1(Βενζίνη
αμόλυβδη ) και 2( Πετρέλαιο κίνησης), που κηρύχθηκαν  άγονες.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Μετά την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού της
«Προμήθειας καυσίμων κίνησης για τα οχήματα και θέρμανσης κτιρίων του
Δήμου Φιλ/φειας –Χαλκ/νος»  (Α.Μ. 120/2014, προϋπολογισμού 310.680,00€
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 7/1/2015, ηλεκτρονική
αποσφράγιση προσφορών 13/1/2015 ) όπου κατέστη άγονος και την
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 237/22542/23-12-2014 για την παράταση
για το πρώτο τρίμηνο του 2015 της προηγούμενης σύμβασης (με
τροποποιημένη την μελέτη Α.Μ. 152/2014 προϋπολογισμού 58.990,00 με
Φ.Π.Α), η Υπηρεσία υπέβαλλε σύμφωνα με τον νόμο,   αίτημα προς την
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων για την έγκριση της απευθείας
διαπραγμάτευσης από το Δημοτικό Συμβούλιο. Εν συνεχεία και μέχρι την
έγκριση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η ίδια μελέτη
τροποποιήθηκε εκ νέου, λόγω της επιτακτικής ανάγκης για καύσιμα. Έτσι με
την υπ΄αριθμ. 57/5508/23-3-2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε
η παράταση της σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου Αποστολάκη
Ε. Δήμητρας Πρατήριο Υγρών καυσίμων Δ/νση: Πίνδου 2 Ν.Φιλ/φεια  , με
χρονική διάρκεια της παράτασης από 1/4/2015 έως 30/4/2015, ( Α.Μ.57/2015
προϋπολογισμού 25.870,00 με Φ.Π.Α ).

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων με την υπ΄ αριθμ.
61/1011/20-3-2015 Απόφασή της, απάντησε αρνητικά στο αίτημα του Δήμου
για απευθείας διαπραγμάτευση από το Δημοτικό Συμβούλιο, για λόγους
ανταγωνισμού. Κατόπιν τούτου και για να καλυφθούν  οι ανάγκες τις
υπηρεσίες σε καύσιμα, συντάχθηκε η υπ΄αριθμ. 199/8887/30-4-2015
Απόφαση Αντιδημάρχου «Προμήθεια καυσίμων κίνησης οχημάτων &
πετρελαίου θέρμανσης, προϋπολογισμού 13.500,00 € με Φ.Π.Α.(Α.Μ.
67/2015) και για το χρονικό διάστημα από 1/5/2015 έως και την υπογραφή της
σύμβασης του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού «Προμήθεια καυσίμων
κίνησης οχημάτων & πετρελαίου θέρμανσης (8μηνο),  προϋπολογισμού
212.320,00 € με Φ.Π.Α. (Α.Μ. 60/2015), που αναλυτικά έχει ως εξής:

Με την υπ αρίθμ. 82/7169/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
εγκρίθηκε α) το πρακτικό επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού καυσίμων , β)  η
υπ΄. αριθμ 60/2015  μελέτη, ποσού 212.320,00€ με Φ.Π.Α. και γ)
καταρτίστηκαν οι όροι διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού
διαγωνισμού που αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 » , για το οκτάμηνο
Μάιος – Δεκέμβριος 2015.

Εν συνεχεία με την υπ.’ αρίθμ. πρωτ. 7030/15-4-2015 Διακήρυξη Δημάρχου ,
καθορίστηκε η μέρα και η ώρα αποσφράγισης του διαγωνισμού στις 7/5/2015,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30π.μ. .

Δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες «ΑΥΓΗ», «ΧΤΥΠΟΣ», «ΓΕΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», ΦΕΚ (αρ. φύλλου 140/17-4-2015), με το  υπ. αρίθμ.
πρωτ/λου 7032/15-4-2015  διαβιβαστικό της υπ΄αριθμ. 7031/15-4-2015
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Περίληψης Διακήρυξης του Δημάρχου και αναρτήθηκε στον πίνακα
ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Κύριε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε το υπ.΄ αρίθμ πρωτ. 3/9276/7-5-2015 πρακτικό
διενέργειας ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού που αφορά στην
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015. »(Α.Μ.60/2015) Προϋπολογισμού 212.320,00€
(με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το οποίο κατατέθηκε μία και μοναδική προσφορά για
την κατηγορία 3 της μελέτης « πετρέλαιο θέρμανσης» ενώ τόσο για την
κατηγορία 1 που αφορά στην «αμόλυβδη βενζίνη» αλλά και την κατηγορία 2
«πετρέλαιο κίνησης,  κηρύσσεται άγονος διότι δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα
καμία προσφορά.
Διαβιβάζεται επίσης το υπ ΄αριθμ. πρωτ/λου 9362/8-5-2015 πρακτικό
αξιολόγησης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού που αφορά στην ίδια
προμήθεια, σύμφωνα με το οποίο η (1) μια και μοναδική υπ΄αριθμ. 8869/4-5-
2015 ηλεκτρονική προσφορά του προμηθευτή Οικοθέρμανση ΕΠΕ Εμπορία
Πετρελαιοειδών - Διονυσόπουλος Κων/νος Βιλτανιώτη 32 Κηφισιά έχει ως
εξής:

α/α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΑ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

1 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ -
2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ -
3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 2,21%

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και τα άρθρα 21 & 23 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
και το Ν. 4013/11,  παρακαλούμε για λήψη απόφασης έγκρισης :

Α) του υπ ΄αριθμ. πρωτ/λου  3/9276/7-5-2015 πρακτικού διενέργειας
ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού που αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΤΟΥΣ
2015. »(Α.Μ.60/2015), σύμφωνα με το οποίο υποβλήθηκε (1) μια και μοναδική
προσφορά, η υπ΄αριθμ. πρωτ/λου 8990/4-5-2015 του προμηθευτή
Οικοθέρμανση ΕΠΕ Εμπορία Πετρελαιοειδών - Διονυσόπουλος Κων/νος
Βιλτανιώτη 32 Κηφισιά.
Β) του υπ ΄αριθμ. πρωτ/λου 9362/8-5-2015 πρακτικού αξιολόγησης
ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού που αφορά στην ίδια προμήθεια,
σύμφωνα με το οποίο η (1) μια και μοναδική υπ΄αριθμ. 8869/4-5-2015
ηλεκτρονική προσφορά του προμηθευτή Οικοθέρμανση ΕΠΕ Εμπορία
Πετρελαιοειδών - Διονυσόπουλος Κων/νος , Δ/νση: Βιλτανιώτη 32 Κηφισιά,
προσφέρει ποσοστό έκπτωσης 2,21% στην κατηγορία 3 «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ».
Γ) Της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με την παρ. 1δ του άρθρ. 72 του Ν.
3852/2010,  για τις κατηγορίες 1: Βενζίνη αμόλυβδη και 2: Πετρέλαιο κίνησης
λόγω του κατεπείγοντος και της επιτακτικής ανάγκης του Δήμου σε καύσιμα.

ΣΥΝ:
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1.το υπ.΄ αρίθμ πρωτ. 3/9276/7-5-2015 πρακτικό διενέργειας ηλεκτρονικού
ανοιχτού διαγωνισμού που αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015».
2. το υπ ΄αριθμ. πρωτ/λου 9362/8-5-2015 πρακτικό αξιολόγησης ηλεκτρονικού
ανοιχτού διαγωνισμού της ίδιας προμήθειας.

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που
καταγράφονται στο αριθ. 10/2015 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ.
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, την αριθ.
60/2015 σχετική μελέτη, είδε τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν.
3852/10, αυτές του Ν. 2286/95, του Ν. 3463/06, τις διατάξεις των άρθρων 21
και 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α 11389/93 –ΦΕΚ 185/Β΄/1993), αυτές του Ν. 4013/11
και μελέτησε το υπ΄αριθ. πρωτ. 9276/7-5-2015 πρακτικό διενέργειας και το
υπ΄ αρίθμ. πρωτ. 9362/8-5-2015 πρακτικό αξιολόγησης του ηλεκτρονικού
ανοικτού διαγωνισμού καθώς και όλα τα υπόλοιπα έγγραφα και τα στοιχεία
που τέθηκαν υπόψη της,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία

1. Την έγκριση του υπ΄ αρίθμ. πρωτ. 3/9276/7-5-2015 πρακτικού
διενέργειας και του υπ΄ αρίθμ. Πρωτ. 9362/8-5-2015 πρακτικού
αξιολόγησης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού που αφορά στην
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 » (Α.Μ. 60/2015),  προϋπολογισμού
212.320,00 € (με Φ.Π.Α.) στην κατηγορία 3 (Πετρέλαιο θέρμανσης)
για την χρονική περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι
31/12/2015 και την ανάθεση της προμήθειας ως προς την ανωτέρω
κατηγορία στην προμηθεύτρια εταιρεία Οικοθέρμανση ΕΠΕ Εμπορία
Πετρελαιοειδών - Διονυσόπουλος Κων/νος, Δ/νση: Βιλτανιώτη 32
Κηφισιά, η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 2,21% στην
κατηγορία 3 «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, σύμφωνα με την αριθ.
πρωτ. 8869/4-5-2015 ηλεκτρονική προσφορά της.

2. Την απευθείας ανάθεση με νεότερη απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 1δ του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010,
για τις κατηγορίες 1: Βενζίνη αμόλυβδη και 2: Πετρέλαιο κίνησης, για τις
οποίες ο διαγωνισμός απέβη άγονος, λόγω του κατεπείγοντος του
θέματος και της επιτακτικής ανάγκης του Δήμου σε καύσιμα.

 Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκαν οι κ.κ. Γ.Αράπογλου,
Λ.Γεωργαμλής και Α.Κόντος, οι οποίοι απείχαν από την
ψηφοφορία, ο πρώτος ως προς το σύνολο της εισήγησης και ο
δεύτερος και ο τρίτος μόνο ως προς το σκέλος της έγκρισης της
απευθείας ανάθεσης των κατηγοριών 1 και 2.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 101/2015
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή :

1. Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης
2. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου
4. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
5. Αντιδήμαρχο Οικ. Υπηρεσιών
6. Αντιδήμαρχο Καθ/τας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού
7. Διεύθυνση Καθ/τας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού/Τμήμα

Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων
8. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
9. Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου
10.1η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης
11.2η Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης
12.Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής

Μέριμνας

Συνημμένα:

1.Το υπ.΄ αρίθμ πρωτ. 3/9276/7-5-2015 πρακτικό διενέργειας ηλεκτρονικού
ανοικτού διαγωνισμού που αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015».

2.Το υπ ΄αριθμ. πρωτ/λου 9362/8-5-2015 πρακτικό αξιολόγησης ηλεκτρονικού
ανοικτού διαγωνισμού της ίδιας προμήθειας.
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Αρ. Πρωτοκόλλου : 9276 /7 -5-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΥΠ’ΑΡ.3/2015

Στην Nέα Φιλαδέλφεια, σήμερα 7-5-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ., στο
Δημοτικό κτήριο επί της οδού Πίνδου και Αφών Γεωργιάδη, στο 2ο όροφο,
συνεδρίασε η Επιτροπή που συστήθηκε με τις υπ. Αριθ. 212/22180/17-12-2014 &
74/6012/30-3-2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδέλφειας
– Χαλκηδόνος , προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά την προσφορά που
υποβλήθηκε στον υπ΄ αριθ. 9204 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ.πρωτ.
7030/15-4-2015 Διακήρυξης Διαγωνισμού Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος , για
την προμήθεια «Καυσίμων κίνησης οχημάτων και πετρελαίου θέρμανσης
οκταμήνου έτους 2015».

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

1. Πρόεδρος Σγουράκη Ελένη

2. Μέλος Τσανάκου Κυριακή

3. Γραμματέας Δημητριάδου Ευανθία

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ.πρωτ. 7030/2015 Διακήρυξη
Διαγωνισμού Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος , για την προμήθεια «Καυσίμων
κίνησης οχημάτων και πετρελαίου θέρμανσης οκταμήνου έτους 2015» και το
νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, σημειώνει τα εξής:

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης Διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα
με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού
διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 9204. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών ήταν σύμφωνα με τη Διακήρυξη η 30-4-2015 και ώρα 15.00μ.μ.. Μετά
το υπ΄αριθ.πρωτ.7589/22-4-2015 έγγραφο  του Τμήματος Προμηθειών – Αποθήκης,
ειδοποιήθηκαν  τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Καυσίμων να
προβούν στην ηλεκτρονική αποσφράγιση της τεχνικής  προσφοράς  του εν λόγω
Διαγωνισμού  τη Πέμπτη  7-5-2015 και ώρα 10:30.

Σήμερα Πέμπτη  7-5-2015 και ώρα 10:30 π.μ, η   Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού
Καυσίμων  Έτους 2015,  συνεδρίασε για την ηλεκτρονική αποσφράγιση της
προσφοράς και αφού συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη
και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), της  Προέδρου της, επέλεξε τον
ηλεκτρονικό διαγωνισμό   9204 και διαπίστωσε ότι, αφενός ήταν χαρακτηρισμένος
από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα στο
διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορά από τον
παρακάτω προμηθευτή:

Α/Α Προμηθευτής Ημερομηνία και ώρα
υποβολής προσφοράς

1 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

30-04-2015   14:02:16

Η επιτροπή επισημαίνει ότι, μέχρι το στάδιο της ηλεκτρονικής αποσφράγισης δεν ήταν
δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο της προσφοράς. Στη συνέχεια η Πρόεδρος και
τα Μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την
αποσφράγιση των προσφορών, καταχώρησαν διαδοχικά, σε ειδική φόρμα του
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συστήματος τα διαπιστευτήριά τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό
πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθεί η προσφορά. Αμέσως μετά από την
παραπάνω διαδικασία , η προσφορά αποσφραγίσθηκε και συγκεκριμένα
αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά»
της προσφοράς με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενό
της. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν
αφού σύμφωνα με τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού (παράγραφος 2 του Παραρτήματος
Β), αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του Διαγωνισμού.

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι είχε
λάβει από το σύστημα μία και μοναδική προσφορά με τον παρακάτω αναφερόμενο
μοναδικό α/α συστήματος.

Α/Α Προμηθευτής Α/Α προσφοράς
συστήματος

1 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

8869/30-4-2015

Επίσης, στο σημείο αυτό η επιτροπή παρέλαβε από το Γραφείο Πρωτοκόλλου του
Δήμου Φιλαδέλφειας –Χαλκηδόνος, τον κάτωθι φάκελο έντυπης προσφοράς με την
ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής», ο οποίος κατατέθηκε σε αυτό εμπρόθεσμα
σύμφωνα με το άρθρο 4 της Διακήρυξης.

Α/Α Προμηθευτής Αρ.πρωτ. έντυπης
προσφοράς

1 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

8990/4-5-2015

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ήλεγξε τον φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά
συμμετοχής- Τεχνική προσφορά» που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά και επίσης
μονόγραψε και ήλεγξε τα έντυπα δικαιολογητικά ως αυτά κατατέθηκαν με τον ως
άνω έντυπο φάκελο.

Ονομασίες επισυναπτόμενων αρχείων στην ηλεκτρονική προσφορά με α/α 8869 που
υποβλήθηκε από την εταιρεία ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΕΓΓΡΑΦΑ.pdf

ΟΧΙ

ΓΕΜΗ ΓΕΜΗ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟpdf ΟΧΙ
ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.pdf
ΑΔΕΙΑ ΠΩΛΗΤΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΑΔΕΙΑ ΠΩΛΗΤΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.pdf

ΟΧΙ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ &
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ &
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΝΕΟ.pdf

ΟΧΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΜΕ ΛΟΓΟ.pdf

ΟΧΙ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΑΡΘΡΟΥ 6

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΘΡΟΥ
6.pdf

ΟΧΙ

ΥΔ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΛΕΣ ΟΙ
ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
διονυσοπουλος ελαβα

ΟΧΙ
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

γνωση.pdf

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ

Κατάλογος παραδόσεων
πετρελαίου θέρμανσης
φιλαδέλφειας –
χαλκηδόνος.pdf

ΝΑΙ

Σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά ο εν λόγω προμηθευτής κατέθεσε τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τη διακήρυξη μόνο για την προμήθεια
πετρελαίου θέρμανσης (άρθρο 5 της διακήρυξης).
Ο ισολογισμός χρήσης 2012 ζητήθηκε και υποβλήθηκε κατόπιν επικοινωνίας μέσω
του συστήματος.

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό
το οποίο και υπέγραψε σε πέντε (5) αντίγραφα.

Το παρόν πρακτικό διαβιβάζεται στον Πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης
προσφορών διαγωνισμών κ.Λαρδή Ιορδάνη.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΣΑΝΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 9362/08-05-15
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΟΚΤΑΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στον Α΄όροφο του  επί των οδών Πίνδου και
Αφών Γεωργιάδη δημοτικού κτιρίου, σήμερα Παρασκευή την 08-05-2015 και ώρα
10.30΄ π.μ. συνήλθε η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού καυσιμων, που όρισε η
Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 212/22180/17-12-14 & 74/6012/30-03-15
απόφασή της, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά την προσφορά που
υποβλήθηκε στον υπ΄αρίθμ 9204 ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια:
«Προμήθεια καυσίμων κίνησης οχημάτων και πετρελαίου θέρμανσης
οκταμήνου έτους 2015», Α.Μ. 60/2015 όπως αναφέρεται στην υπ’ αρ. πρωτ.
7030/15-04-15 Διακήρυξη Διαγωνισμού Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος και
σύμφωνα με τις δ/ξεις του Ν. 4111/13 κατά τα προβλεπόμενα στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
(απόφαση Υπ. Εσωτερικών, ΦΕΚ Β΄ 185) όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, και τον Ν.
2286/1995.

Στην συνεδρίαση της Επιτροπής που είχε απαρτία ήταν παρόντες οι:
1. Λαρδής Ιορδάνης, Πρόεδρος
2. Αναστασοπούλου Αντωνία, Μέλος
3. Ορτατζόγλου Γεώργιος, Γραμματέας

Ο Διαγωνισμός της προαναφερόμενης Διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων συμβάσεων (στο εξής “σύστημα”) και έχει λάβει αύξοντα
αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 9204. Μετά από το υπ΄αρ.
7589/22-04-15 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών –Αποθήκης, ειδοποιήθηκαν τα
μέλη της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού να προβούν σε ηλεκτρονική
αποσφράγιση της Τεχνικής και οικονομικής Προσφοράς, (σύμφωνα με το Πρακτικό
3 της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού) την Παρασκευή 08-05-15 και ώρα
10:30.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή, την προγραμματισμένη ώρα (10.30΄ π.μ.)
συνεδρίασε για την ηλεκτρονική αποσφράγιση της μιας και μοναδικής προσφοράς
(όπως προκύπτει και από το πρακτικό 3 της διενέργειας διαγωνισμού) και αφού
συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό
προσωπικό κωδικό πρόσβασης) της Προέδρου, επέλεξε τον ηλεκτρονικό
Διαγωνισμό 9204 και διαπίστωσε ότι ο προμηθευτής:

Α/Α Προμηθευτής α/α προσφοράς
συστήματος

1. ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΚΩΝ/ΝΟΣ

8869

έχει υποβάλει ηλεκτρονικά την Τεχνική και Οικονομική προσφορά και προχώρησε
στην διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης εφαρμόζοντας τις κατά τα λοιπά κείμενες
διατάξεις.
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Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, μέχρι το στάδιο της ηλεκτρονικής αποσφράγισης δεν
ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο της προσφοράς. Στη συνέχεια ο
πρόεδρος Λαρδής Ιορδάνης και το μέλος της επιτροπής Αναστασοπούλου Αντωνία
καταχώρισαν διαδοχικά, ο κάθε ένας χωριστά, σε ειδική φόρμα του συστήματος τα
διαπιστευτήριά τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης),
προκειμένου να αποσφραγιστούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την παραπάνω
διαδικασία αποσφραγίστηκε  ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με
τις προδιαγραφές της ΑΜ 60/2015 μελέτης Υπηρεσιών του Δήμου.

Αναφορικά με το περιεχόμενο της προσφοράς  προκύπτουν τα εξής:

α/α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

1 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ -
2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ -
3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 2,21%

Τέλος επισημαίνουμε ότι δεν δόθηκε προσφορά για τα είδη καυσίμου με α/α 1
(ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ) και α/α2  (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ)

Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό , το οποίο εκτυπώθηκε σε
τέσσερα (4) αντίγραφα και υπογράφεται ως εξής :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ

ΛΑΡΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
2. ΟΡΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΔΑ: 6ΤΗΨΩΗΓ-Λ09
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