
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 23ην του μηνός Απριλίου του έτους 2018, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 

14:00΄, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4646/16-4-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 

Οικονομικής Επιτροπής που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

75 του Ν. 3852/2010 σε όλα τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

 Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Ξυριδάκη Παντελή, ως Πρόεδρο,  

2. Χαροκόπο Παντελή, ως Αντιπρόεδρο, απόντα, 

3. Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη,  

4. Γάτο Γεώργιο-Αλκιβιάδη,  

5. Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία,  

6. Μαζαράκη Γεράσιμο – Αλέξανδρο,  

7. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, απούσα, ως μέλη,  

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των 

κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος 

Γεώργιος.  

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ  4Ο Η.Δ. 

Έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια καυσίμων για το τμήμα 2: Βενζίνη αμόλυβδη 95 

RON. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Με την υπ’ αρ.331/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συγκροτήθηκε η επιτροπή διεξαγωγής 

διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών προμηθειών και εργασιών/υπηρεσιών μηχανολογικού εξοπλισμού 

(αυτοκινήτων, οχημάτων κάθε είδους, μηχανημάτων έργου, ανταλλακτικών και αναλωσίμων αυτών καυσίμων- 

λιπαντικών) (ΑΔΑ: ΨΒ9ΡΩΗ8-9Κ7). 

Με την υπ’ αρ.7/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συγκροτήθηκε η επιτροπή αξιολόγησης 

ενστάσεων επί των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών 
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ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (αυτοκινήτων, οχημάτων κάθε είδους, μηχανημάτων έργου, 

ανταλλακτικών και αναλωσίμων αυτών καυσίμων- λιπαντικών) (ΑΔΑ: 6Θ3ΠΩΗ8-ΝΚΑ). 

Με την υπ’ αρ.109/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η προμήθεια καυσίμων και 

λιπαντικών με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό (ΑΔΑ: 6ΑΚΑΩΗ8-Λ0Λ). 

Με την υπ’ αρ.124/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 673ΧΩΗ8-ΣΣ6) εγκρίθηκε η 

δαπάνη και ψηφίστηκε πίστωση 1.571,44 €, 31.677,10 €, 471,81 €, 153,02 € και 688,57 € (ΑΑΥΣ: 399, 400, 

401, 402, 403) σε βάρος των ΚΑ 10.6411.0001, 20.6641.0001, 35.6641, 20.6644 και 35.6644 αντίστοιχα του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου του οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με την υπ’ αρ.12/2017 μελέτη της 

Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου. 

Με την υπ’ αρ.131/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν τα έγγραφα της σύμβασης 

και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την 

προμήθεια των εξής τύπων καυσίμων: ΤΜΗΜΑ 1 Πετρέλαιο diesel (κίνησης) και ΤΜΗΜΑ 2 Βενζίνη αμόλυβδη 

95 RON, εκτιμώμενης αξίας 529.010,00 € πλέον Φ.Π.Α. (ΑΔΑ: ΨΑ09ΩΗ8-ΜΦΑ). 

Βάσει της ως άνω απόφασης, εκδόθηκε η υπ’ αρ.πρωτ.10826/14-07-2017 διακήρυξη Δημάρχου, η 

προκήρυξη της οποίας απεστάλη για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 

14/07/2017 και δημοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 18-07-2017. Κατά την 

ίδια ημερομηνία δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 17PROC001710847) και δημοσιοποιήθηκε ηλεκτρονικά με 

την ανάρτησή της (στις 12:53:48) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) λαμβάνοντας αύξοντα αριθμό συστήματος: 43516. 

Επιπλέον, η προκήρυξη του διαγωνισμού (περίληψη διακήρυξης) δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, στη «Διαύγεια» 

(ΑΔΑ: Ω0ΗΧΩΗ8-ΒΥ1) και στον εθνικό τύπο. Αναλυτικότερα, στην ημερήσια τοπική εφημερίδα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ», 

στην εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα «ΠΑΛΜΟΣ» καθώς και στις οικονομικές εφημερίδες: «ΓΕΝΙΚΗ 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ».  

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίσθηκε η: 22/08/2017 και ώρα: 17:00.  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των ηλεκτρονικών φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά»  έγινε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών, ήτοι στις 28-08-2017 και ώρα 11.00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα 

οργάνων του Δήμου, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων και διαδικασιών.  

Ακολούθως η αρμόδια Επιτροπή, συνέταξε και υπέβαλε για έγκριση το υπ’ αρ.πρωτ.13614/12-09-2017 

1ο πρακτικό διενέργειας και αξιολόγησης των ηλεκτρονικών φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά» του ως άνω διαγωνισμού, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αρ.179/2017 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΚΝ6ΩΗ8-2ΝΝ). Με την ίδια απόφαση κηρύχθηκε ο διαγωνισμός άγονος όσον αφορά την 

προμήθεια του τμήματος 2: Βενζίνη αμόλυβδη 95 RON διότι δεν υπεβλήθη καμία προσφορά και εγκρίθηκε η 

επανάληψη του διαγωνισμού για το τμήμα 2, εκτιμώμενης αξίας 80.210,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, με τους ίδιους 

όρους που καθορίστηκαν με την υπ’ αρ.131/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με ημερομηνία 

http://www.promitheus.gov.gr/
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αποστολής της περίληψης της διακήρυξης προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

την 27η/9/2017 και καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών την 31η/10/2017 και ώρα 17:00.  

Βάσει της ως άνω απόφασης, εκδόθηκε η υπ’ αρ.πρωτ.14513/27-09-2017 διακήρυξη Δημάρχου, η 

προκήρυξη της οποίας απεστάλη για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την 

οριζόμενη από την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ημερομηνία (27/09/2017) και δημοσιεύθηκε στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Παρασκευή 29-09-2017. Η διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο 

ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 17PROC002024717) και δημοσιοποιήθηκε ηλεκτρονικά με την ανάρτησή της στη διαδικτυακή 

πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

στις 02/10/2017 και ώρα 12:49:28, λαμβάνοντας αύξοντα αριθμό συστήματος: 46344. Επιπλέον, η 

προκήρυξη του διαγωνισμού (περίληψη διακήρυξης) δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 17PROC002024387), 

στη «Διαύγεια» (ΑΔΑ: 6BMAΩΗ8-0E0) καθώς και στον εθνικό τύπο. Αναλυτικότερα, στην ημερήσια τοπική 

εφημερίδα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ», στην εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα «ΠΑΛΜΟΣ» καθώς και στις οικονομικές 

εφημερίδες: «ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» και «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ».  

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίσθηκε η: 31/10/2017 και ώρα: 17:00.  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των ηλεκτρονικών φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά»  έγινε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών, ήτοι στις 06-11-2017 και ώρα 11.00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα 

οργάνων του Δήμου, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων και διαδικασιών.  

Ακολούθως η αρμόδια Επιτροπή, συνέταξε και υπέβαλε για έγκριση το υπ’ αρ.πρωτ.17556/09-11-2017 

1ο πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των ηλεκτρονικών φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά» του ως άνω διαγωνισμού, με το οποίο γνωμοδοτούσε υπέρ της αποδοχής της προσφοράς της 

μοναδικής συμμετεχούσης εταιρείας «ΑΦΟΙ ΒΑΜΒΟΥΔΑΚΗ Ο.Ε.», το οποίο ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή με 

την υπ’ αρ.247/2017 απόφασή της (ΑΔΑ: 60ΧΓΩΗ8-ΕΩΥ). Επιπροσθέτως, με την ως άνω απόφαση η 

Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τη συνέχιση του διαγωνισμού από την αρμόδια Επιτροπή με την ηλεκτρονική 

αποσφράγιση και αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς της μοναδικής συμμετεχούσης εταιρείας, μετά την 

άπρακτη παρέλευση του χρόνου άσκησης προσφυγών ή την εξέταση αυτών, σε ημερομηνία και ώρα που θα 

καθοριστεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Η εν λόγω απόφαση κοινοποιήθηκε στην μοναδική συμμετέχουσα εταιρεία με την ανάρτησή της στη 

διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων στις 

28/11/2017 . 

Σε εφαρμογή της ως άνω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, μετά την άπρακτη παρέλευση του 

χρόνου άσκησης προσφυγών, με το υπ’ αρ.πρωτ.613/15-01-2018 ενημερωτικό έγγραφο, το οποίο αναρτήθηκε 

στις 15-01-2018 στη διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων, ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων οικονομικής προσφοράς, 

ορίσθηκε η: Πέμπτη 25-01-2018 και ώρα: 10:00 π.μ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Κατά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, έγινε η ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων οικονομικής 

προσφοράς, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων του Δήμου, εφαρμοζόμενων κατά τα 

λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  

Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, η αρμόδια Επιτροπή, προέβη στην αξιολόγηση του 

φακέλου οικονομικής προσφοράς της μοναδικής συμμετεχούσης εταιρείας και συνέταξε το υπ’ 

αρ.πρωτ.2217/21-02-2018 πρακτικό. 

Με την υπ’ αρ.27/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΜΔΥΩΗ8-Ι2Β) εγκρίθηκε το ως 

άνω πρακτικό και η ανάδειξη της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΒΑΜΒΟΥΔΑΚΗ Ο.Ε.», ως προσωρινού αναδόχου για το 

τμήμα 2: Βενζίνη αμόλυβδη 95 RON, η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης ένα τοις εκατό (1%) στη 

νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του, όπως 

αυτή πιστοποιείται από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών 

Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.  

Η εν λόγω απόφαση κοινοποιήθηκε στην συμμετέχουσα εταιρεία με την ανάρτησή της στη 

διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων στις 

27/02/2018. 

Κατά την ίδια ημερομηνία, σε εφαρμογή της ως άνω απόφασης, απεστάλη στον προσωρινό ανάδοχο 

μέσω του ΕΣΗΔΗΣ η υπ'αρ.πρωτ.2462/27-02-2018 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

Ανταποκρινόμενος στην ως άνω πρόσκληση, ο προσωρινός ανάδοχος, υπέβαλε εμπρόθεσμα σε 

ηλεκτρονική μορφή και κατέθεσε σε έντυπη μορφή, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου έγινε στις 13-03-2018, ημέρα Τρίτη, από την αρμόδια 

Επιτροπή, η οποία συνέταξε το υπ’ αρ. πρωτ. 4791/19-4-2018 πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου του 

φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης, το οποίο υποβάλλει για έγκριση και έχει ως εξής: 

«Στο Ψυχικό, την 13-3-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό 

Κατάστημα Ψυχικού, η Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών προμηθειών και 

εργασιών/υπηρεσιών μηχανολογικού εξοπλισμού που συστήθηκε με την υπ’ αριθ. 331/2016 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ο 

προσωρινός μειοδότης για το τμήμα 2 της σύμβασης στο πλαίσιο διενέργειας του υπ’ αριθμ. 46344  

ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπ’ αριθμ. 10826/14-07-2017 διακήρυξης Δημάρχου, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ για το τμήμα 2: «Βενζίνη αμόλυβδη 95 RON» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ(CPV: 09132100), με εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 96.252,00 € πλέον Φ.Π.Α., 

(=23.100,48 ευρώ), ήτοι 119.352,48 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, συμπεριλαμβανομένου και του 

δικαιώματος προαίρεσης. 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1. Πρόεδρος, Παραμπάτη Αικατερίνη 

2. Τακτικό Μέλος, Μπενέτος Στέφανος 

3. Τακτικό Μέλος, Καλογερόπουλος Ευστάθιος 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Με το από 21-2-2018 πρακτικό διενέργειας η ορισθείσα Επιτροπή διαγωνισμού πρότεινε την ανάδειξη της 

εταιρείας ΑΦΟΙ ΒΑΜΒΟΥΔΑΚΗ ΟΕ για το τμήμα 2: «Βενζίνη αμόλυβδη 95 RON» της σύμβασης, ως 

προσωρινού αναδόχου. 

Με την υπ’ αριθ. 27/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία κοινοποιήθηκε στον συμμετέχοντα, 

εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό.  

Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στην ανωτέρω εταιρία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, ηλεκτρονική πρόσκληση, 

με αριθ. πρωτ. 2462/27-2-2018, με την οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα ημερών (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στο 

άρθρο 2.2.8.2 της ανωτέρω διακήρυξης, ως αποδεικτικά μέσα για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 

της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων αυτής. 

Σύμφωνα με τη  διακήρυξη τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό 

ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση 

από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους και σε έντυπη 

μορφή.  

Η Επιτροπή συνεδρίασε προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου και στον έλεγχο πληρότητας 

των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με αυτόν.  

Η ανωτέρω πρόσκληση, όπως φαίνεται στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο 

την 27-2-2018.  Οι προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε ηλεκτρονικά το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης και 

εμπρόθεσμα.  

Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου, τον φάκελο των δικαιολογητικών σε 

έντυπη μορφή, όπως προβλέπεται στο παραπάνω άρθρο της διακήρυξης, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος 

στην Επιτροπή,  λαμβάνοντας τον 3080/9-3-2018 αριθμό πρωτοκόλλου. Συνεπώς, η κατάθεση του φυσικού 

φακέλου είναι εμπρόθεσμη. 

Η Επιτροπή προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Τα 

δικαιολογητικά που βρέθηκαν στον ανάδοχο  είναι τα ακόλουθα: 

1. Ποινικά μητρώα των διαχειριστών της εταιρείας. 

2. Ασφαλιστικές ενημερότητες των διαχειριστών και των εργαζομένων και υπεύθυνη δήλωση αναφορικά 

με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

3. Φορολογική ενημερότητα. 

4. Ένορκη βεβαίωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα και ότι δεν έχει εκδοθεί σε 

βάρος του απόφαση αποκλεισμού από δημόσιες συμβάσεις. 

5. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί μη πτώχευση, υπαγωγή σε διαδικασία 

εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις 

ΑΔΑ: ΩΓΝΩΩΗ8-ΩΛ2



 

επιχειρηματικές της δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

6. Πιστοποιητικό εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου Αθηνών. 

7. Ισολογισμοί τριών τελευταίων ετών. 

8. Κατάσταση φορέων του Δημοσίου παρόμοιων προμηθειών για τα έτη 2014, 2015, 2016 και 2017 

(συνολικά δέκα πέντε (15)), η οποία συνοδεύεται από τέσσερις (4) βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης που 

αφορούν παρόμοιες προμήθειες για το έτος 2017. 

9. Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης. 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή, εξετάζοντας τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά αλλά 

και σε έντυπη μορφή διαπίστωσε ότι δεν είναι πλήρη και σύμφωνα με τo άρθρo 2.2.8.2 της διακήρυξης. 

Συγκεκριμένα: για την απόδειξη τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας κατατέθηκε κατάσταση φορέων 

Δημοσίου, ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ ανάληψης προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου κατά την τελευταία τριετία (2014, 

2015, 2016) χωρίς να συνοδεύεται από πιστοποιητικά περί ορθής εκτέλεσης των αντίστοιχων συμβάσεων,  

κατατέθηκαν μόνο πιστοποιητικά περί ορθής εκτέλεσης συμβάσεων έτους 2017.  

Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή απέστειλε στην ανωτέρω εταιρία μέσω ΕΣΗΔΗΣ το υπ’ αριθ. 3654/21-3-2018 

έγγραφο με θέμα «Υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών – ελλείψεων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.  2 

του άρθρου 103 του Ν.4412/2016» ζητώντας να κατατεθούν τα πιστοποιητικά περί ορθής εκτέλεσης των 

συμβάσεων που συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση φορέων και αφορούν τα έτη 2014, 2015 και 2016. 

Ο προσωρινός ανάδοχος την 26-3-2018 απέστειλε μέσω ΕΣΗΔΗΣ μία βεβαίωση καλής εκτέλεσης για το έτος 

2016 και ζήτησε παράταση ολίγων ημερών ώστε να αποστείλει και τις υπόλοιπες βεβαιώσεις καλής 

εκτέλεσης. Στη συνέχεια την 29-3-2018 η εταιρεία απέστειλε μέσω ΕΣΗΔΗΣ άλλες δύο βεβαιώσεις καλής 

εκτέλεσης. Τέλος, την 8-4-2018 ο προσωρινός ανάδοχος απέστειλε μέσω ΕΣΗΔΗΣ μία ακόμη βεβαίωση καλής 

εκτέλεσης. Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου, τον φάκελο των 

βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης σε έντυπη μορφή, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή,  

λαμβάνοντας τον 4543/12-4-2018 αριθμό πρωτοκόλλου». 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Με την 

επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και 

κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών 

και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους 

υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες». 

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε με την παρ. 25 του άρθρου 107 του Ν. 4497/17, (ΦΕΚ-171 Α/13-11-17) και ισχύει: «Στην 

απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της 

σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμενα. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών 

ή παροχής γενικών υπηρεσιών, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να 

προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό 

στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 

30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15% 

για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην 

περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση 
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μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται 

προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.». 

Στην προκειμένη περίπτωση ισχύουν τα εξής: 

«Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του νόμου 

αυτού και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 

αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, 

υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει 

προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων του 

Τίτλου 3 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της 

αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων εκτός από την προδικαστική 

προσφυγή της παραγράφου 1 του άρθρου 360 του  ν. 4412/2016». 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι: 

«(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως, 

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η 

πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 

ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης». 

Βάσει των ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει: 

1. Το υπ’ αρ. πρωτ.4791/19-4-2018 πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων για το τμήμα 2 : Βενζίνη αμόλυβδη 95 RON 

και 

2. Την κατακύρωση του αποτελέσματος του ως άνω διαγωνισμού για το τμήμα 2: Βενζίνη αμόλυβδη 95 

RON, στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΒΑΜΒΟΥΔΑΚΗ Ο.Ε.», με έδρα την Αθήνα, οδός Κατεχάκη 16 & Καραθεοδωρή, 

Τ.Κ. 115 25, Α.Φ.Μ. 082300158, ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ, μέχρι του ποσού των 79.430,00 ευρώ πλέον του 

αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%  (=19.063,20), δηλαδή 98.493,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, η 

οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης ένα τοις εκατό (1%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση 
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τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτή πιστοποιείται από το εκάστοτε 

εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.  

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος μπορεί να ασκήσει προβλεπόμενο δικαίωμα προαίρεσης έως και 20% επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι 16.042,00 ευρώ € πλέον Φ.Π.Α. και ασκείται με μονομερή δήλωσή 

του πριν τη λήξη της σύμβασης, είτε για συμπληρωματικές ποσότητες μέσα στον συμβατικό χρόνο, όταν 

προκύψουν νέες ανάγκες προμήθειας βενζίνης αμόλυβδης 95 RON είτε για παράταση ισχύος της σύμβασης 

μέχρι τη σύναψη νέας σύμβασης, πάντοτε εντός των πλαισίων της ανωτέρω προαίρεσης, είτε από 

αυξήσεις στην τιμή βενζίνης αμόλυβδης 95 RON. 

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 72 παρ. 1ε’ του Ν. 3852/2010, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 105 παρ.1 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 25 του 

άρθρου 107 του Ν. 4497/2017, (ΦΕΚ-171 Α/13-11-2017), 

4. Τις υπ’ αρ.331/2016, 7/2017 και 109/2017  αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, 

5. Τις υπ’ αρ. 124/2017,131/2017, 179/2017, 247/2017 και 27/2018  αποφάσεις της Οικονομικής 

Επιτροπής, 

6. Τις υπ’ αρ. πρωτ.10826/14-07-2017 και 14513/27-09-2017 διακηρύξεις του  Δημάρχου, 

7. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ.13614/12-9-2017  Πρακτικό διενέργειας & αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 

φακέλων της αρμόδιας Επιτροπής, 

8. Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 17556/9-11-2017  Πρακτικό αποσφράγισης & αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 

φακέλων της αρμόδιας Επιτροπής, 

9. Το υπ’ αρ. πρωτ. 4791/19-4-2018 πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου του φακέλου δικαιολογητικών 

κατακύρωσης της αρμόδιας Επιτροπής, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει: 

1. Το υπ’ αρ.πρωτ.4791/19-4-2018 πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων για το τμήμα 2 : Βενζίνη 

αμόλυβδη 95 RON και 

2. Την κατακύρωση του αποτελέσματος του ως άνω διαγωνισμού για το τμήμα 2: Βενζίνη αμόλυβδη 95 

RON, στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΒΑΜΒΟΥΔΑΚΗ Ο.Ε.», με έδρα την Αθήνα, οδός Κατεχάκη 16 & 

Καραθεοδωρή, Τ.Κ. 115 25, Α.Φ.Μ. 082300158, ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ, μέχρι του ποσού των 79.430,00 

ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% (=19.063,20), δηλαδή 98.493,20 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης ένα τοις εκατό (1%) στη 

νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του, 

όπως αυτή πιστοποιείται από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Παρατηρητηρίου 

Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.  
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Επισημαίνεται ότι ο Δήμος μπορεί να ασκήσει προβλεπόμενο δικαίωμα προαίρεσης έως και 20% επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι 16.042,00 ευρώ € πλέον Φ.Π.Α. και ασκείται με μονομερή δήλωσή 

του πριν τη λήξη της σύμβασης, είτε για συμπληρωματικές ποσότητες μέσα στον συμβατικό χρόνο, όταν 

προκύψουν νέες ανάγκες προμήθειας βενζίνης αμόλυβδης 95 RON είτε για παράταση ισχύος της σύμβασης 

μέχρι τη σύναψη νέας σύμβασης, πάντοτε εντός των πλαισίων της ανωτέρω προαίρεσης, είτε από 

αυξήσεις στην τιμή βενζίνης αμόλυβδης 95 RON. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 88/2018 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 9ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

23ην Απριλίου 2018. 

Ψυχικό, 26-4-2018 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

        ΤΑ ΜΕΛΗ 

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη 

Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 

Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 

Μαζαράκης Γεράσιμος – Αλέξανδρος 

 

      ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 
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