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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                         4η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                               την 05.02.2020 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 5η Φεβρουαρίου 

2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 8129/31.01.2020 πρόσκληση του 

Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα 

τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 31.01.2020. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                 Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ        Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. 

2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                              «    « 

4. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.            Αν. Μέλος της Ο.Ε 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ           Μέλος της Ο.Ε       

2. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                             «    « 

3. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                            «    « 

4. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.                           «    « 

5. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                   «    « 

                      ΑΠΟΦΑΣΗ –025– 

  Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση      

το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,  που αφορά την έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας 

ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη «Προμήθεια καυσίμων για τα έτη 2020-2021-

2022» - Ομάδα Β: Αμόλυβδη Βενζίνη.   

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 7883/31.01.2020 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

 «Σας στέλνουμε το από 17/12/2019 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού που αφορά την αποσφράγιση του διαγωνισμού, την από 28/01/2020 αξιολόγηση τεχνικών 

και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και το από 30/01/2020 αξιολόγηση οικονομικών 

προσφορών, σχετικά με την «Προμήθεια καυσίμων για τα έτη 2020-2021-2022» - Ομάδα Β: 

Αμόλυβδη Βενζίνη, καθώς και το φάκελο της ανωτέρω προμήθειας, και παρακαλούμε να αποφασίσετε 

σχετικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 

 Α. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
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ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ THΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020, 2021 ΚΑΙ 2022 ως προς 

την ομάδα ειδών Β’ (Αμόλυβδη βενζίνη)», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 178.560,00 € 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Στις 17/12/2019 συνεδρίασε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης 

υποβαλλόμενων προσφορών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020, 2021 ΚΑΙ 

2022 ως προς την ομάδα ειδών Β’ (Αμόλυβδη βενζίνη)», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 178.560,00 

€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α., η οποία ορίστηκε βάσει του Ν. 4412/2016 και της με 

αριθμό 009/2814/24-01-2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: ΩΖΞ1ΩΕΒ-Τ98, 

προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον με αριθμό 82311 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό της με αριθμό πρωτοκόλλου 61094/26-11-2019 διακήρυξης του Δήμου 

Ιλίου με τίτλο  «Επαναδιακήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει 

τιμής για την προμήθεια καυσίμων για τα έτη 2020, 2021 και 2022, προϋπολογισμού 

178.560,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ως προς την ομάδα ειδών Β’ (Αμόλυβδη 

βενζίνη)». 

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

1. Αντωνόπουλος Παύλος, Π. Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  

2. Χαριτάκης Αντώνιος, Δ. Ε. ΟΔΗΓΩΝ 

3. Μπασδέκης Ιωάννης, Δ. Ε. ΟΔΗΓΩΝ 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τη με αριθμό πρωτοκόλλου 61094/26-11-2019 

Διακήρυξη του Δήμου Ιλίου για την «Προμήθεια καυσίμων για τα έτη 2020, 2021 και 2022 ως 

προς την ομάδα ειδών Β’ (Αμόλυβδη βενζίνη)», καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν 

λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής :  

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης για την «Προμήθεια καυσίμων για τα έτη 

2020, 2021 και 2022 ως προς την ομάδα ειδών Β’ (Αμόλυβδη βενζίνη)» διεξήχθη 

ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

συστήματος τον αριθμό 82311. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη 

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ήταν η 11/12/2019 και 

ώρα 15:00.  

Στη συνέχεια η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο 

σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) των μελών, 

επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 82311 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν 
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χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα 

στο διαγωνισμό δύο (2) προσφορές από τους παρακάτω οικονομικούς φορείς :  

 

Α/Α Οικονομικός φορέας Αρμόδιος 

Χρόνος τιμής 
προσφοράς 

1 
ΑΦΟΙ Δ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΑΘΗΝΑ 

10/12/2019 13:29:30 

2 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΖΗΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 10/12/2019 16:54:36 

 

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

στο περιεχόμενο των προσφορών. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους 

απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική 

φόρμα του συστήματος, τα διαπιστευτήριά τους προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. 

Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία η προσφορά αποσφραγίσθηκε και συγκεκριμένα 

αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» των 

προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενό τους. Επισημαίνεται 

ότι ο υποφάκελος «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκε αφού σύμφωνα με το 15ο άρθρο 

της διακήρυξης του διαγωνισμού, αυτός θα αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερο στάδιο του 

διαγωνισμού. 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές 

είχαν λάβει από το σύστημα τους παρακάτω αναφερόμενους κωδικούς α/α συστήματος :  

Α/Α Προμηθευτής Προσφορά 

1 ΑΦΟΙ Δ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 159320 

2 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

159305 

 

 

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της και συνέταξε το παρόν πρακτικό, το 

οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα. 

 
 

Β. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ THΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020, 2021 ΚΑΙ 2022 ως προς 

την ομάδα ειδών Β’ (Αμόλυβδη βενζίνη)», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 178.560,00 € 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 

 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBIDHISTORY&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!ZlEEf7C4zyCNbZUSPKH-Qw%7D&SubTab=1&app=buying&_ti=275921223&oapc=6&oas=_7bxl-3LBGutoEIav6L_WQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBIDHISTORY&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!ZlEEf7C4zyCNbZUSPKH-Qw%7D&SubTab=1&app=buying&_ti=275921223&oapc=6&oas=_7bxl-3LBGutoEIav6L_WQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBIDHISTORY&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!ZlEEf7C4zyCNbZUSPKH-Qw%7D&SubTab=1&app=buying&_ti=275921223&oapc=6&oas=_7bxl-3LBGutoEIav6L_WQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBIDHISTORY&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!ZlEEf7C4zyCNbZUSPKH-Qw%7D&SubTab=1&app=buying&_ti=275921223&oapc=6&oas=_7bxl-3LBGutoEIav6L_WQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBIDHISTORY&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!ZlEEf7C4zyCNbZUSPKH-Qw%7D&SubTab=1&app=buying&_ti=275921223&oapc=6&oas=_7bxl-3LBGutoEIav6L_WQ..
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Στο Ίλιον την 28η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη, στο Δημαρχείο Ιλίου, 

στην οδό Κάλχου 48 – 50, η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού (και αξιολόγησης προσφορών με 

βάση το Ν. 4412/2016 και τη με αριθμό 009/2814/24-01-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

(ΑΔΑ: ΩΖΞ1ΩΕΒ-Τ98), παρόντα μέλη της οποίας είναι οι : 

α.  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, τακτικό μέλος  

β.  ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, τακτικό μέλος  

γ. ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, αναπληρωματικό μέλος 

έχοντας υπόψη 

α) τη με αριθμό 131/18-04-2019 και αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου 13068/19-04-2019 Απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου (Α.Δ.Α. : ΩΑΜΤΩΕΒ-ΕΘΗ) με θέμα την έγκριση 

διενέργειας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020, 2021 ΚΑΙ 2022», 

β) τη με αριθμό 108/13-05-2019 και αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου 14985/13-05-2019 Απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου (Α.Δ.Α. : 6Η4ΥΩΕΒ-411), η οποία αφορά στην έγκριση 

τεχνικών προδιαγραφών και στον καθορισμό όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης για την 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020, 2021 ΚΑΙ 2022», 

γ) τη με αριθμό 179/05-08-2019 και αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου 31150/05-08-2019 Απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου (Α.Δ.Α. : ΨΗΥ6ΩΕΒ-ΛΘΚ). 

δ) τη με αριθμό 61094/26-11-2019 επαναδιακήρυξη του Δήμου Ιλίου, 

ε) τη σχετική με κωδικό Π68/2019 μελέτη του Δήμου Ιλίου, 

στ) το γεγονός ότι ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

ζ) το Πρακτικό Αποσφράγισης Ηλεκτρονικών Προσφορών του διαγωνισμού και 

η) τις προσφορές που υποβλήθηκαν στο με αριθμό 82311 ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020, 2021 ΚΑΙ 2022 ως προς την ομάδα ειδών Β’ 

(Αμόλυβδη βενζίνη)» μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : 

 από τον οικονομικό φορέα «ΑΦΟΙ Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις 

10/12/2019, 13:29:30 (αριθμός προσφοράς : 159320) και 

 από τον οικονομικό φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις 10/12/2019, 16:54:36 

(αριθμός προσφοράς : 159305), 

συνήλθε για την αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του ανωτέρω 

διαγωνισμού. 

 



 5 

Κατά τον έλεγχο της πληρότητας και ορθότητας των δικαιολογητικών των οικονομικών φορέων 

«ΑΦΟΙ Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 

ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η 

Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν και οι δύο (2) οικονομικοί φορείς είναι 

πλήρη, σωστά και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού και ιδίως με το 

αντίστοιχο 8ο άρθρο του Α’ Παραρτήματός της, όπως φαίνεται αναλυτικότερα και στους παρακάτω 

αντίστοιχους πίνακες : 

 

Για τον οικονομικό φορέα «ΑΦΟΙ Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» : 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 
διακήρυξη
ς 

Παρατηρήσεις 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 8.Α1.1 Κατατέθηκε 

Εγγύηση συμμετοχής 8.Α1.2 Κατατέθηκε 

 

Για τον οικονομικό φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» : 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 
διακήρυξη
ς 

Παρατηρήσεις 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 8.Α1.1 Κατατέθηκε 

Εγγύηση συμμετοχής 8.Α1.2 Κατατέθηκε 

 

Σύμφωνα με ότι σχετικό προβλέπεται στο 15ο άρθρο του Α’ Παραρτήματός της διακήρυξης και 

καθώς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και των δύο (2) προαναφερόμενων οικονομικών φορέων έγιναν 

αποδεκτά, σύμφωνα με τα παραπάνω, η Επιτροπή προχώρησε στην εξέταση των τεχνικών 

προσφορών τους. Διαπίστωσε ότι η τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι πλήρης και σωστή, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και ότι άλλο 

προβλέπεται στο Β’ Παράρτημα της διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού. 

Στο 8ο άρθρο του Α’ Παραρτήματος της διακήρυξης, στην παράγραφο Α2 με τίτλο «Τεχνική 

Προσφορά», στη σελ. 25, αναφέρεται αναλυτικά επί λέξει ότι «H τεχνική προσφορά θα πρέπει να 

καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το 

κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Β΄ της Διακήρυξης περιγράφοντας ακριβώς 

πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται». 

Στο ακόλουθο απόσπασμα της υπεύθυνης δήλωσής της νόμιμης εκπροσώπου κ. Αθηνάς 

Παπαγεωργίου του οικονομικού φορέα «ΑΦΟΙ Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 

με τίτλο «ΥΠ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ», αναφέρονται για το προσφερόμενο είδος (αμόλυβδη 

βενζίνη) επί λέξει τα εξής : 
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«… η ποιότητά του είναι σύμφωνα του πετρελαίου που παράγεται στα κρατικά διυλιστήρια προς 

κατανάλωση και είναι σύμφωνη με τους όρους που θέτει το Υπ. Ανάπτυξης και τις εκάστοτε 

προδιαγραφές που καθορίζονται από το Γενικό Χημείο του Κράτους και τις προδιαγραφές που ορίζει η 

Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και συνεπώς καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις, οι προδιαγραφές και 

τα χαρακτηριστικά που έχουν τεθεί στην παρούσα Διακήρυξη 61094/26-11-19 και των 

Παραρτημάτων αυτής. 

Ειδικότερα οι τεχνικές προδιαγραφές της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων είναι σύμφωνες με ότι 

σχετικό προβλέπει το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 228:2014 και η Κοινή Υπουργική Απόφαση 14/2015/16 όπως 

ορίζεται στο Παράρτημα Β’ – άρθρο 1 της παρούσας διακήρυξης της οποίας τους όρους δεχόμαστε 

πλήρως και ανεπιφύλακτα». 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η, βασισμένη σε ότι σχετικό προβλέπει το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 

228:2014, Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Καύσιμα Αυτοκινήτων – Αμόλυβδη Βενζίνη – 

Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών», με την οποία είναι σύμφωνες οι τεχνικές προδιαγραφές της προς 

προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης στο 1ο άρθρο του Β΄ Παραρτήματος της διακήρυξης της παρούσας 

προμήθειας, έχει τον αριθμό 147/2015/16 και όχι 14/2015/16, όπως αναφέρεται στο παραπάνω 

απόσπασμα. 

Επίσης η Επιτροπή, εξετάζοντας το προαναφερόμενο έγγραφο και κάθε άλλο έγγραφο, το οποίο 

υπέβαλλε τον οικονομικό φορέα «ΑΦΟΙ Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην 

πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για το 

διαγωνισμό του θέματος ως μέρος των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς του για το 

διαγωνισμό, διαπίστωσε ότι η τεχνική προσφορά του δεν είναι αναλυτική σε αντίστοιχο βαθμό προς 

τις τεχνικές προδιαγραφές της αμόλυβδης βενζίνης στο 1ο άρθρο του Β’ Παραρτήματος της 

διακήρυξης της προμήθειας του θέματος και τους Πίνακες 2.1 και 2.2 στις σελίδες 53 και 54 της 

διακήρυξης. 

Σε συνέχεια των παραπάνω και αντίστοιχα προς ότι προβλέπεται στο 102ο άρθρο του Ν. 

4412/2016, η Επιτροπή ζήτησε από τον οικονομικό φορέα «ΑΦΟΙ Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» να της παρέχει εντός επτά (07) ημερολογιακών ημερών το πολύ τις 

απαραίτητες διευκρινίσεις για τον αριθμό της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με την οποίαν είναι 

σύμφωνες οι τεχνικές προδιαγραφές της προσφερόμενης από αυτόν αμόλυβδης βενζίνης, καθώς και 

για τις αναφερόμενες στους Πίνακες 2.1 και 2.2 της διακήρυξης παραμέτρους της προσφερόμενης 

από αυτόν αμόλυβδης βενζίνης. Τις διευκρινίσεις αυτές τις ζήτησε με έγγραφό της, το οποίο 

αναρτήθηκε στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για τον παρόντα διαγωνισμό στις 28/01/2020, 14:44:07. 

Ο οικονομικός φορέας «ΑΦΟΙ Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανάρτησε 

εμπρόθεσμα τις διευκρινίσεις του στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
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Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για τον παρόντα διαγωνισμό στις 29/01/2020, 12:58:33. Σε αυτές 

ξεκαθάρισε ότι οι τεχνικές προδιαγραφές της προσφερόμενης από αυτόν αμόλυβδης βενζίνης είναι 

σύμφωνες με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 147/2015/16 και παρουσίασε τεχνικές 

προδιαγραφές της προσφερόμενης από αυτόν αμόλυβδης βενζίνης αντίστοιχα αναλυτικές προς τις 

τεχνικές προδιαγραφές στο 1ο άρθρο του Β΄ Παραρτήματος στις σελίδες 52 έως και 55 της 

διακήρυξης και ιδίως στους Πίνακες 2.1 και 2.2 στις σελίδες 53 και 54 της διακήρυξης, οι οποίες 

βρίσκονται εντός των αντίστοιχων ορίων στους Πίνακες 2.1 και 2.2. 

Καθώς η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφερόμενη από τον οικονομικό φορέα «ΑΦΟΙ Δ. 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αμόλυβδη βενζίνη συμφωνεί με τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης της παρούσας προμήθειας, προτείνει για τους οικονομικούς φορείς 

φορέων «ΑΦΟΙ Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 

ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» να 

συνεχίσουν στο επόμενο στάδιο του παρόντος διαγωνισμού, δηλαδή στο άνοιγμα των οικονομικών 

προσφορών τους. 

 

 
Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ TH «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020, 2021 ΚΑΙ 2022», 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.607.784,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Στο Ίλιον την 30η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:15, στο 

Δημαρχείο Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50, η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού (και αξιολόγησης 

προσφορών με βάση το Ν. 4412/2016 και τη με αριθμό 009/2814/24-01-2019 Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΖΞ1ΩΕΒ-Τ98), παρόντα μέλη της οποίας είναι οι : 

 

α.  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, τακτικό μέλος  

β.  ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, τακτικό μέλος  

γ. ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, αναπληρωματικό μέλος 

 

έχοντας υπόψη 

α) τη με αριθμό 131/18-04-2019 και αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου 13068/19-04-2019 Απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου (Α.Δ.Α. : ΩΑΜΤΩΕΒ-ΕΘΗ) με θέμα την έγκριση 

διενέργειας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020, 2021 ΚΑΙ 2022», 
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β) τη με αριθμό 108/13-05-2019 και αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου 14985/13-05-2019 Απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου (Α.Δ.Α. : 6Η4ΥΩΕΒ-411), η οποία αφορά στην έγκριση 

τεχνικών προδιαγραφών και στον καθορισμό όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης για την 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020, 2021 ΚΑΙ 2022», 

γ) τη με αριθμό 179/05-08-2019 και αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου 31150/05-08-2019 Απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου (Α.Δ.Α. : ΨΗΥ6ΩΕΒ-ΛΘΚ). 

δ) τη με αριθμό 61094/26-11-2019 επαναδιακήρυξη του Δήμου Ιλίου, 

ε) τη σχετική με κωδικό Π68/2019 μελέτη του Δήμου Ιλίου, 

στ) το γεγονός ότι ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

ζ) το από 30/01/2020 Πρακτικό Αποσφράγισης Ηλεκτρονικών Προσφορών του διαγωνισμού και 

η) τις προσφορές που υποβλήθηκαν στο με αριθμό 82311 ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020, 2021 ΚΑΙ 2022 ως προς την ομάδα ειδών Β’ 

(Αμόλυβδη βενζίνη)» μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : 

 από τον οικονομικό φορέα «ΑΦΟΙ Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις 

10/12/2019, 13:29:30 (αριθμός προσφοράς : 159320) και 

 από τον οικονομικό φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις 10/12/2019, 16:54:36 

(αριθμός προσφοράς : 159305) και 

θ) το από 30/01/2020 πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών, 

συνήλθε για την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του 

ανωτέρω διαγωνισμού. 

Πιο αναλυτικά, η επιτροπή συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και 

κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) των μελών και επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό 

82311. Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την 

αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα 

διαπιστευτήριά τους προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές και συγκεκριμένα οι υποφάκελοι 

«Οικονομική Προσφορά». 

Ανοίχτηκαν οι υποφάκελοι «Οικονομική Προσφορά» των οικονομικών φορέων ΑΦΟΙ Δ. 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίοι 

υπέβαλλαν προσφορά με δικαιολογητικά πλήρη, σωστά και σύμφωνα με τα όσα σχετικά απαιτούνται 

στο 8ο άρθρο και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού, καθώς και με 

τεχνική προσφορά πλήρη, σωστή και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές του Β’ Παραρτήματος 

της διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού για τη Β’ Ομάδα ειδών «Αμόλυβδη βενζίνη». Οι 
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ποσοστιαίες εκπτώσεις της οικονομικής προσφοράς επί της Μέσης Χονδρικής Τιμής (Μ. Χ. Τ.) για την 

αμόλυβδη βενζίνη για καθεμία από τις οικονομικές προσφορές είναι, αντίστοιχα : 

0,75 % για τον οικονομικό φορέα «ΑΦΟΙ Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 

1,03 % για τον οικονομικό φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

Συνεπώς, με βάση τα παραπάνω, η επιτροπή προτείνει να αναδειχθεί ο οικονομικός φορέας 

«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προσωρινός ανάδοχος της προμήθειας για την αμόλυβδη βενζίνη (Β’ ομάδα 

ειδών), καθώς υπέβαλλε την οικονομικότερη προσφορά (μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση), η οποία 

ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους διακήρυξης της παρούσας προμήθειας.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 
               Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω  

           Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Α)Την έγκριση α) του πρακτικού αποσφράγισης ηλεκτρονικών προσφορών, β) του πρακτικού 

αξιολόγησης τεχνικών & αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και γ) του πρακτικού οικονομικών 

προσφορών για τη «Προμήθεια καυσίμων για τα έτη 2020-2021-2022» - Ομάδα Β: Αμόλυβδη Βενζίνη, 

όπως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρονται 

Β) Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου για την αμόλυβδη βενζίνη (Β’ ομάδα ειδών) της εταιρεία με 

την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, καθώς υπέβαλλε την οικονομικότερη προσφορά 

(μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση), η οποία ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους 

διακήρυξης της παρούσας προμήθειας 

 

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV (άρθρα 345 

έως 374) του Ν. 4412/2016. 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                         Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλος Δ.,            

         Κουκουβίνος Δ., Γαλούνης Δ. 

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ     
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