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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 46/2017 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 
 

Αριθ. Απόφασης : 295/2017                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η                                                                                           
                                                                  

«Έγκριση πρακτικού διενέργειας της 
προµήθειας η οποία διεξάγεται µε τη 
διαδικασία του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού 
µειοδοτικού διαγωνισµού και έχει τίτλο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018» και της 
έγκρισης της διεξαγωγής της διαπραγµάτευσης 
χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση για τις άγονες 
οµάδες του διαγωνισµού «κίνησης καυσίµων 
οχηµάτων» του ∆ήµου». 
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Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
∆ηµάρχου) σήµερα στις 6 του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους 2017, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 8.30 π.µ. συνήλθε σε  τακτική Συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας µετά την υπ΄αριθ. 
29877/46/1-12-2017 έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου και Προέδρου αυτής 
κ. Αριστείδη Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά 
και δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού 
υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό Α΄. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, ∆ήµαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος 

Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Καλαµπόκης Ιωάννης 4) Λάλος-
Αναγνώστου Μιχαήλ 5) Γαλαζούλα Αλίκη  6) Πρελορέντζος Αρσένιος-
Γεώργιος και 7) Ανανιάδης Νικόλαος, µέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1)  Γεωργαµλής Λύσσανδρος και 2) Πλάτανος Ελευθέριος, οι οποίοι δεν 
προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν.  

 

• Ο κ. Ν.Ανανιάδης προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 3ου θέµατος της Η.∆. 

 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ 29874/1-12-2017 εισήγηση του Τµήµατος 
Προµηθειών του ∆ήµου επί του θέµατος :  
 
ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης για : 

 

α) Έγκριση του υπ.΄ αρίθµ. πρωτ. 29076/24-11-2017 Πρακτικού  

αποσφράγισης του δηµόσιου διεθνούς ανοικτού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ , 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018» και  την 

συνέχιση στην επόµενη φάση (αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών)  και  β) 

Έγκριση  της διαδικασίας µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση 

,σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ. 2α για την ΟΜΑ∆Α Α: ΑΜΟΛΥΒ∆Η 

ΒΕΝΙΖΙΝΗ και ΟΜΑ∆Α Β: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ,για τις οποίες δεν 

υποβλήθηκε καµία προσφορά στον διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό 
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Κύριε Πρόεδρε, σας γνωρίζουµε ότι: 

 

-Με την υπ.΄αρίθµ. 196/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και την 

υπ.΄αρίθµ. 73/2017 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης εγκρίθηκε η  διενέργεια και ο τρόπος εκτέλεσης του διεθνούς 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων κίνησης 

οχηµάτων, πετρελαίου θέρµανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου 

Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας και της Κοινωφελούς επιχείρησης του 

∆ήµου για το έτος 2018. 

  - Με την αρ. 202/2017 Απόφαση η Οικονοµική Επιτροπή προέβη στην 

έγκριση της δαπάνης και την διάθεση σχετικών πιστώσεων  για την 

«προµήθεια καυσίµων, πετρελαίου θέρµανσης και λιπαντικών έτους 2018» 

για τις ανάγκες του ∆ήµου Ν.Φιλαδέλφειας – Ν.Χαλκηδόνας , Α.Μ. 

111/2017,συνολικού προυπολογισµού 214.300,00 ευρώ µε Φ.Π.Α.  

Για τις ανωτέρω δαπάνες πρόκειται να εκδοθούν και καταχωρηθούν στο 

µητρώο δεσµεύσεων του ∆ήµου , καθώς και της Κοινωφελούς επιχείρησης 

σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης µε την έναρξη του οικονοµικού 

έτους 2018.   

- Με την αρ. 219/2017 Απόφαση η Οικονοµική Επιτροπή προέβη στην 

έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών , κατάρτιση  όρων διενέργειας διεθνούς 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων κίνησης 

οχηµάτων, πετρελαίου θέρµανσης και λιπαντικών  για τις ανάγκες του ∆ήµου 

Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας,της Κοινωφελούς επιχείρησης και των 

Σχολικών Επιτροπών του ∆ήµου για το έτος 2018 (Α.Μ.111/2017).  

Εν συνεχεία , µε την υπ' αρίθµ. πρωτ. 24980/16-10-2017 διακήρυξη του 

∆ήµου N. Φιλαδέλφειας – N. Χαλκηδόνας µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ , ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

ΕΤΟΥΣ 2018», ορίστηκε ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 

προσφορών 20/11/2017 και ώρα 12:00 π. µ.  

Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισµών τροφίµων, η οποία 

έχει οριστεί µε την υπ΄ αρίθµ. 260/2016 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής, κλήθηκε, µε το υπ΄ αρίθµ. πρωτ. 28845/23-11-2017 έγγραφο του 

Τµήµατος Προµηθειών, την 24/11/2017 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 µ. µ. 

να αποσφραγίσει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα επί της οδού ∆εκελείας 97 στη 
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Νέα Φιλαδέλφεια τον διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισµό µε Α.Μ. 

111/2017. 

Η Επιτροπή συνεδρίασε από τις 24/11/2017 και ώρα 12:00 µ.µ., έως και 

τις 29/11/2017.  

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ΄αριθµ. πρωτ. 24980/16-10-17 

διακήρυξη του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας µε τίτλο 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ , ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018» για τις ανάγκες του ∆ήµου 

Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας,της Κοινωφελούς επιχείρησης και των 

Σχολικών Επιτροπών του ∆ήµου για το έτος 2018 (Α.Μ.111/2017)αναφέρει τα 

εξής: 

 
Ο διαγωνισµός της υπ΄ αριθµ. 24980/16-10-17 διακήρυξης του ∆ήµου 

Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε 

τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής Σύστηµα) και έλαβε ως αύξοντα αριθµό τον 

46793 Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού Συστήµατος. Η καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε την ως άνω διακήρυξη έως 

και την 20/11/2017 και ώρα 12:00 π.µ. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις 

προσφορές, συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια (όνοµα χρήστη 

και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) του Προέδρου της, επέλεξε τον 

ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε αριθµό 46287 και διαπίστωσε ότι οι προσφορές 

έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό και µε τη σειρά που 

αναφέρονται στη συνέχεια από τους κάτωθι προµηθευτές, οι οποίοι έχουν 

λάβει από το σύστηµα τους µοναδικούς Α/Α συστήµατος ως εξής: 

 

Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 ΑΘΗΝΑ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.  
81724 

20/11/2017 11:21:24 

2 ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ Ε.Π.Ε. 
81701 

20/11/2017 11:44:30 

3 

ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

79406 

20/10/2017 10:48:10 
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Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι αυτό το στάδιο της διαδικασίας δεν ήταν 

δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών. 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος και τα µέλη της Επιτροπής, οι οποίοι διαθέτουν 

τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών, 

καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια 

τους (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου 

να αποσφραγισθούν οι προσφορές. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση µόνο των 

ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική 

Προσφορά» των προσφορών. Αµέσως µετά από αυτή τη διαδικασία οι 

συµµετέχοντες στο διαγωνισµό έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 

περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν (σύµφωνα µε το άρθρο 

13 της διακήρυξης του διαγωνισµού). 

Επισηµαίνεται ότι οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών 

προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων 

πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα 

γνωστοποιηθεί στους προσφέροντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν 

αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. Οµοίως, µετά 

την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», 

οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, 

θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που 

αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν γνώση των τιµών που 

προσφέρθηκαν (σύµφωνα µε το άρθρο 13 της διακήρυξης του διαγωνισµού). 

 

Η Επιτροπή αφού έλεγξε τους φακέλους µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά 

συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφερόντων ηλεκτρονικά και αφού 

υπέγραψε και έλεγξε τους φακέλους µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά 

συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» που υποβλήθηκαν έντυπα, υπέβαλλε 

ερώτηµα σχετικά µε την εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής 

αυτών στα αντίστοιχα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. 

Η εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής επισυνάπτεται και 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του πρακτικού. 
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Οι προµηθευτές οι οποίοι έπειτα από τον έλεγχο των (υπο)φακέλων 

«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά» γίνονται αποδεκτοί, είναι 

οι κάτωθι: 

 

Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΜΑ∆ΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΕΙ 

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

1 
ΑΘΗΝΑ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.  

81724 

20/11/2017 11:21:24 

 

Γ : ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

 

2 ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ Ε.Π.Ε. 
81701 

20/11/2017 11:44:30 

 

Γ: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ , 

        ∆: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

 

3 

ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

79406 

20/10/2017 10:48:10 

 

∆: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

 

 

∆εν υπεβλήθησαν προσφορές για την ΟΜΑ∆Α Α: ΑΜΟΛΥΒ∆Η ΒΕΝΙΖΙΝΗ 

και ΟΜΑ∆Α Β: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

 

Κατόπιν όλων των παραπάνω, παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή αφού 

λάβει υπόψη:  

1) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 100 παρ. 4 «Τα 

αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση του 

αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία 

κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους 

συµµετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, 

σύµφωνα µε το άρθρο 127 για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία έως 

εξήντα χιλιάδων (60.000€) (προ ΦΠΑ) ή  η σύµφωνα µε το άρθρο 360 

προδικαστική προσφυγή για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία ανώτερη 

των εξήντα χιλιάδων (60.000€) (προ ΦΠΑ)». 
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2) τους όρους της υπ΄ αρίθ. 24980/16-10-2017 διακήρυξης 

    

     3) την υπ’ αριθ. 29076/24-11-2017  γνωµοδότηση της επιτροπής 

διαγωνισµού 

 

    4) τις προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, να 

αποφασίσει : 

 

α)Την έγκριση του υπ΄αρίθµ. πρωτ. 29076/24-11-2017 Πρακτικού  

αποσφράγισης του δηµόσιου διεθνούς ανοικτού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ , ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 

2018» για τις ανάγκες του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας 

Χαλκηδόνας,της Κοινωφελούς επιχείρησης και των Σχολικών Επιτροπών 

του ∆ήµου για το έτος 2018 (Α.Μ.111/2017) και  την συνέχιση στην 

επόµενη φάση (αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών), των κάτωθι 

συµµετεχόντων: 

 

Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΜΑ∆ΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΕΙ 

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

1 
ΑΘΗΝΑ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.  

81724 
20/11/2017 11:21:24 

 

Γ : ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

 

2 ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ Ε.Π.Ε. 
81701 

20/11/2017 11:44:30 

 

Γ: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ , 

        ∆: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

 

3 

ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

79406 
20/10/2017 10:48:10 

 

∆: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

    

προκειµένου να κηρυχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. 

 

β) Την έγκριση  της διαδικασίας µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη 

δηµοσίευση , σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ. 2α για την ΟΜΑ∆Α Α: 
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ΑΜΟΛΥΒ∆Η ΒΕΝΙΖΙΝΗ και ΟΜΑ∆Α Β: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ,για τις 

οποίες δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά στον διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό 

διαγωνισµό. Κατόπιν εγκρίσεως της εφαρµογής της διαδικασίας αυτής από 

την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µας, θα πρέπει να πάρουµε τη σύµφωνη 

γνώµη της ΕΑΑ∆ΗΣΥ. 

 
         
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των 
µελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 46/2017 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 Α.Μ. 
111/2017 σχετική µελέτη, είδε τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 
3852/10 και: 
 

1) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 100 παρ. 4 «Τα 

αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση του 

αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία 

κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους 

συµµετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, 

σύµφωνα µε το άρθρο 127 για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία έως 

εξήντα χιλιάδων (60.000€) (προ ΦΠΑ) ή  η σύµφωνα µε το άρθρο 360 

προδικαστική προσφυγή για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία ανώτερη 

των εξήντα χιλιάδων (60.000€) (προ ΦΠΑ)». 

 

2) τους όρους της υπ΄ αρίθ. 24980/16-10-2017 διακήρυξης 

    

     3) την υπ’ αριθ. 29076/24-11-2017  γνωµοδότηση της επιτροπής 

διαγωνισµού 

 

    4) τις προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου 
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   
οµόφωνα ως προς το α΄ σκέλος της εισήγησης 

κατά πλειοψηφία (6 ΥΠΕΡ-1 ΑΠΟΧΗ) ως προς το β΄ σκέλος αυτής 
 

Α) Την έγκριση του υπ΄αρίθµ. πρωτ. 29076/24-11-2017 Πρακτικού  

αποσφράγισης του δηµόσιου διεθνούς ανοικτού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ , ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 

ΑΔΑ: 614Γ46ΜΩ0Ι-ΖΗΤ



2018» για τις ανάγκες του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, 

της Κοινωφελούς Επιχείρησης και των Σχολικών Επιτροπών του ∆ήµου 

για το έτος 2018 (Α.Μ.111/2017) και  την συνέχιση στην επόµενη φάση 

(αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών), των κάτωθι συµµετεχόντων: 

 

Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΜΑ∆ΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΕΙ 

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

1 
ΑΘΗΝΑ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.  

81724 
20/11/2017 11:21:24 

 

Γ : ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

 

2 ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ Ε.Π.Ε. 
81701 

20/11/2017 11:44:30 

 

Γ: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ , 

        ∆: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

 

3 

ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

79406 
20/10/2017 10:48:10 

 

∆: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

    

προκειµένου να κηρυχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. 

 

Β) Την έγκριση  της διαδικασίας µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη 

δηµοσίευση , σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ. 2α για την ΟΜΑ∆Α Α: 

ΑΜΟΛΥΒ∆Η ΒΕΝΙΖΙΝΗ και ΟΜΑ∆Α Β: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ,για τις 

οποίες δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά στον διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό 

διαγωνισµό. Κατόπιν εγκρίσεως της εφαρµογής της διαδικασίας αυτής από 

την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µας, θα πρέπει να ληφθεί η σύµφωνη 

γνώµη της ΕΑΑ∆ΗΣΥ. 

 
 

• Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 360 του Ν. 4412/2016, εντός προθεσµίας 
πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης στους 
ενδιαφεροµένους. 

 

• Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε ο κ. Α.Κόντος, ο οποίος απείχε 
από την ψηφοφορία, µόνο ως προς το β΄ σκέλος της εισήγησης 
(διαδικασία διαπραγµάτευσης για τις άγονες οµάδες του διαγωνισµού). 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  295/2017 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται της ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου 
 
Λεβαντή Εµµανολία 
 
 

             Εσωτερική ∆ιανοµή : 
 

1. Τµήµα Προµηθειών  
2. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
3. Τµήµα Προϋπολογισµού, ∆ιπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων 
4. Τµήµα Λογιστηρίου 
5. Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
6. Αντιδήµαρχο Οικ. Υπηρεσιών 
7. Αντιδήµαρχο Καθ/τας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισµού 
8. ∆ιεύθυνση Καθ/τας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισµού/Τµήµα 

∆ιαχείρισης & Συντήρησης Οχηµάτων 
9. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 

10. Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου 
11. 1η Σχολική Επιτροπή Α/θµιας Εκπαίδευσης 
12. 2η Σχολική Επιτροπή Β/θµιας Εκπαίδευσης 
13. Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  

 
 

Συνηµµένο:  
 
Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 29076/24-11-2017 πρακτικό αποσφράγισης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Ν.ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ:  24-11-2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                           ΑΡ.ΠΡΩΤ.  29076 
∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ∆ΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 

Α.Μ.:111/2017 

  
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στον δεύτερο όροφο του επί της οδού ∆εκελείας 97 
∆ηµοτικού Καταστήµατος, σήµερα Παρασκευή την 24/11/2017 και ώρα 12:00 π.µ. 
συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας – αξιολόγησης διαγωνισµών καυσίµων, που όρισε 
η Οικονοµική Επιτροπή µε την υπ’ αριθµ. 260/2016 Απόφαση προκειµένου να 
συντάξει το πρακτικό διενέργειας της προµήθειας η οποία διεξάγεται µε τη 
διαδικασία του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού µειοδοτικού διαγωνισµού και έχει 
τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018» όπως αναφέρεται στην υπ’ αρ. 
πρωτ. 24980/16-10-17 διακήρυξη του ∆ήµου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας 
και σύµφωνα µε τις δ/ξεις: 
 

• Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/4/8.8.2016) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ). 

• Το Ν. 2690/1999 “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 
διατάξεις”. 

• Το Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006, τ. Α΄), “Κύρωση του Κώδικα 
∆ήµων και Κοινοτήτων” (άρθρο 209), όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει 
σύµφωνα  µε το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/23-2-
2007, τ. Α΄) “Ειδικές ρυθµίσεις θεµάτων µεταναστευτικής πολιτικής και 
λοιπών ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης”. 

• Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/20-3-2007, τ. Α΄) “Καταχώρηση δηµοσιεύσεων 
των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες 
διατάξεις”. 

• Το N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-7-2010, τ. Α΄) “Ενίσχυση της διαφάνειας 
µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις”. 

• Το Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, τ. Α΄), “Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα 
Καλλικράτης” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/30-9-2010, τ. Α΄) περί δικαστικής προστασίας 
κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, ως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 63 . του Ν. 4055/2012 “∆ίκαιη δίκη και 
εύλογη διάρκεια αυτής” (ΦΕΚ 51/12-03-2012, τ. Α΄). 

• Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/15-09-2011, τ. Α΄) “Σύσταση ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του 
Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

• Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας 
στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση 
των καθυστερήσεων πληρωµών  στις εµπορικές συναλλαγές). 

• Tο  Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/28-02-2013, τ. Α΄) “Κύρωση του Κώδικα 
Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο”, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

• Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013 ) “Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις”, άρθρο 5. 
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• Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014, τ. Α΄) “∆ιοικητικές Απλουστεύσεις 
– Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 
∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α΄ 161) 
και λοιπές ρυθµίσεις.” 

• Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 160/08-08-2014 Τ. Α' ) “Αρχές ∆ηµοσιονοµικής 
∆ιαχείρισης και Εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ-∆ηµόσιο 
Λογιστικό και άλλες διατάξεις)” 

• Το Π∆ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”. (από 
1/1/2017). 

• Το Π∆ 39/2017 ¨Κανονισµός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον 
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών¨. 

• Την Π1/2380/18-12-2012 ΚΥΑ “Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων”. 

• Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) “Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)”. 

• Την µε αριθ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκυκλίου µε 
θέµα “Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)”. 

• Την µε αριθµ. 470/93 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 496) : «Προδιαγραφές πετρελαίου 
θερµάνσεως» 

• Την µε αριθµ. 1150/93/94 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ Β' 127) : «Προδιαγραφές και 
µέθοδοι ελέγχου αµόλυβδης βενζίνης». 

• Την µε αριθµ. 1166/93 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 336/05-05-1994) περί «Προδιαγραφές 
και µέθοδοι πετρελαίου κίνησης». 

• Την µε αριθµ. 2/2000/00 ΚΥΑ (ΦΕΚ 426 Β'/00): «Εναρµόνιση της 
Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1998, σχετικά µε 
την ποιότητα των καυσίµων βενζίνης και ντίζελ και την τροποποίηση της 
Οδηγίας 93/12/ΕΟΚ του Συµβουλίου». 

• Την µε αριθµ. 355/2000/01 ΚΥΑ (ΦΕΚ 410 Β΄) : «Πετρέλαιο κίνησης, 
προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου».  

• Την µε αριθµ. 626/2001 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1730/27-12-01) : «Βενζίνη µε 
υποκατάστατο µολύβδου, προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου». 

• Τις διατάξεις του Ν.3054/2002, περί «Οργάνωσης της αγοράς 
πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 13 
του Ν.3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις 
σε θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α’ 85). 

• Της Απόφασης του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 316/24-11-2010 (ΦΕΚ 
501 Β’/29-02-2012) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας, στον τοµέα 
της ποιότητας καυσίµων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου» 

• Της Απόφασης του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 514/7-10-2004 (ΦΕΚ 
1490 Β’/09-10-2006)«Καύσιµα αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης – 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµών». 

• Της Απόφασης του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 460/14-09-2009 (ΦΕΚ 
67 Β’/28-01-2010)«Τροποποίηση της Απόφασης του Ανωτάτου Χηµικού 
Συµβουλίου 92/2009 «Προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της Απόφασης 
του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου 514/2004 (ΦΕΚ 1490 Β’/09-10-2006) 
«Καύσιµα αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης – Απαιτήσεις και µέθοδοι 
∆οκιµών», καθώς και της Απόφασης του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου 
513/2004 «Προσαρµογή  στην τεχνική πρόοδο της Απόφασης του 
Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου 291/2003 (ΦΕΚ 1149 Β’/17-08-2005) 
«Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13.10.1998, όσον 
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αφορά την ποιότητα των καυσίµων βενζίνης και ντίζελ, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει»». 

• Της Απόφασης του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου 510/07-10-2004 (ΦΕΚ 
872 Β’/04-06-2007) «Καύσιµα Αυτοκινήτων - Αµόλυβδη Βενζίνη - 
Απαιτήσεις και Μέθοδοι ∆οκιµών». 

• Της Απόφασης του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου 467/19-12-2002 (ΦΕΚ 
1531 Β’/16-10-2003) «Προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου 
θέρµανσης». 

• Της Απόφασης του Ανώτατου Χηµικού Συµβουλίου 468/19-12-2002 (ΦΕΚ 
1273 Β΄/05-09-2003 - ∆ιόρθωση σφάλµατος στο ΦΕΚ 1630 Β’/2003) 
«∆ιαδικασίες χρωµατισµού και ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρµανσης». 

• Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 526/2004/2005 (ΦΕΚ 630 Β’/12-5-
2005) «Απαιτήσεις, όροι κυκλοφορίας και µέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών 
µηχανών εσωτερικής καύσης». 

• Της µε αριθµό 12/ΦΕΚ 240 Α’/12-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού 
Περιεχοµένου και ιδίως του 4ου άρθρου της. 

• Των εκδοθεισών σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων (πλην των ήδη 
αναφεροµένων) λοιπές κανονιστικές διατάξεις , καθώς και άλλες διατάξεις 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη 
της παρούσας διακήρυξης  και σύµβασης και γενικότερα κάθε διάταξη 
(νόµοι, Π.∆., Υπ. Αποφάσεις κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 
της παρούσας σύµβασης , έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

• Την υπ.΄αρίθµ. 196/2017 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης 
διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης προµήθειας. Αναλυτικότερα, το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο εγκρίνει την διενέργεια προµήθειας «καυσίµων, πετρελαίου 
θέρµανσης και λιπαντικών για το έτος 2018 για τα κτίρια και οχήµατα του ∆ήµου 
και των Νοµικών του Προσώπων », προϋπολογισµού  295.000,00 €  (µε 
Φ.Π.Α.). 
 

•  Την  υπ.’ αρίθµ. 202/2017 Απόφαση  Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία  
διενεργήθηκε η έγκριση της  δαπάνης και η διάθεση σχετικών πιστώσεων για την 
«προµήθεια καυσίµων, πετρελαίου θέρµανσης και λιπαντικών για το έτος 2018 
για τις ανάγκες του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας» Α.Μ. 
111/2017,  συνολικού προϋπολογισµού 214.300,00 €  (µε Φ.Π.Α.). 
 

• Την  υπ.’ αρίθµ. 73/2017 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης µε την οποία διενεργήθηκε η έγκριση της  δαπάνης 
και η διάθεση σχετικών πιστώσεων για την «προµήθεια καυσίµων έτους 2018 . 
 

• Την  υπ.’ αρίθµ. 219/2017 Απόφαση  Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία  
διενεργήθηκε η έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, η κατάρτιση όρων διενέργειας 
διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια καυσίµων, 
πετρελαίου θέρµανσης και λιπαντικών για το έτος 2018 για τις ανάγκες του 
∆ήµου, της Κοινωφελούς Επιχείρησης και των Σχολικών Επιτροπών του ∆ήµου 
(Α.Μ. 111/2017)». 

 
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες :  
 
1. Ψαρρά Αικατερίνη Πρόεδρος 
2. Αναστασοπούλου Αντωνία, Γραµµατέας 
3. Ηλιόπουλος Ιωάννης, Μέλος 
 

Σύµφωνα µε την υπ. αρ. 24980/16-10-17 διακήρυξη του ∆ήµου Ν. 
Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018», 
ορίστηκε ως προθεσµία κατάθεσης προσφορών η 20-11-2017 ηµέρα ∆ευτέρα και 
ώρα 12:00 µ.µ..  

 
Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισµών τροφίµων, η οποία έχει 

οριστεί µε την υπ΄ αριθµ. 260/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
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κλήθηκε, µε το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 28845/23-11-17 έγγραφο του Τµήµατος 
Προµηθειών και Αποθήκης, την 24-11-2017 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.µ. 
να αποσφραγίσει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα επί της οδού ∆εκελείας 97 στη Νέα 
Φιλαδέλφεια τον διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε Α.Μ. 111/2017 

Η Επιτροπή συνεδρίασε από τις 24/11/2017 και ώρα 12:00 µ.µ. έως και τις 
29/11/2017.  

 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ΄αριθµ. πρωτ. 24980/16-10-17 

διακήρυξη του ∆ήµου Ν Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018», αναφέρει τα εξής: 

Ο διαγωνισµός της υπ΄ αριθµ. 24980/16-10-17 διακήρυξης του ∆ήµου Νέας 
Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (στο εξής Σύστηµα) και έλαβε ως αύξοντα αριθµό τον 46793 
Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού Συστήµατος. Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
των προσφορών ήταν σύµφωνα µε την ως άνω διακήρυξη έως και την 
20/11/2017 και ώρα 12:00 π.µ. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις 
προσφορές, συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια (όνοµα χρήστη και 
κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) του Προέδρου της, επέλεξε τον 
ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε αριθµό 46287 και διαπίστωσε ότι οι προσφορές 
έχουν υποβληθεί εµπρόθεσµα στο διαγωνισµό και µε τη σειρά που αναφέρονται 
στη συνέχεια από τους κάτωθι προµηθευτές, οι οποίοι έχουν λάβει από το 
σύστηµα τους µοναδικούς Α/Α συστήµατος ως εξής: 

 

Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 
ΑΘΗΝΑ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ 
Ε.Ε.  

81724 
20/11/2017 11:21:24 

2 ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ Ε.Π.Ε. 
81701 

20/11/2017 11:44:30 

3 
ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

79406 
20/10/2017 10:48:10 

 
Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι αυτό το στάδιο της διαδικασίας δεν ήταν 

δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών. 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος και τα µέλη της Επιτροπής, οι οποίοι διαθέτουν τους 

απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών, καταχώρησαν 
διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους (όνοµα χρήστη 
και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθούν οι 
προσφορές. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών 
(υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά» των 
προσφορών. Αµέσως µετά από αυτή τη διαδικασία οι συµµετέχοντες στο 
διαγωνισµό έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που 
αποσφραγίσθηκαν (σύµφωνα µε το άρθρο 13 της διακήρυξης του διαγωνισµού). 

Επισηµαίνεται ότι οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών 
αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα 
οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους προσφέροντες των 
οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών 
στοιχείων αυτών. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 
«Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές 
αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν γνώση των τιµών 
που προσφέρθηκαν (σύµφωνα µε το άρθρο 13 της διακήρυξης του διαγωνισµού). 
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Η Επιτροπή αφού έλεγξε τους φακέλους µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά 
συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφερόντων ηλεκτρονικά και αφού 
υπέγραψε και έλεγξε τους φακέλους µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – 
Τεχνική προσφορά» που υποβλήθηκαν έντυπα, υπέβαλλε ερώτηµα σχετικά µε την 
εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής αυτών στα αντίστοιχα 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. 
Η εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής επισυνάπτεται και αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος του πρακτικού. 

 
 

Οι προµηθευτές οι οποίοι έπειτα από τον έλεγχο των (υπο)φακέλων 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά» γίνονται αποδεκτοί, είναι οι 
κάτωθι: 

 
 

 

Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΜΑ∆ΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΕΙ 
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

1 
ΑΘΗΝΑ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.  

81724 
20/11/2017 11:21:24 

 
Γ 
 

2 ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ Ε.Π.Ε. 
81701 

20/11/2017 11:44:30 

 
Γ, ∆ 

3 

ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

79406 
20/10/2017 10:48:10 

 
∆ 

 
 
∆εν υπεβλήθησαν προσφορές για την ΟΜΑ∆Α Α: ΑΜΟΛΥΒ∆Η ΒΕΝΙΖΙΝΗ και 
ΟΜΑ∆Α Β: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 
 
Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 

κάτωθι µέλη και εν συνεχεία διαβιβάζεται στην Οικονοµική Επιτροπή για έγκρισή 

του.  

 
 
 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 

ΨΑΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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