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Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 57328/12-11-2012 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    40η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής  
     ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                    την 08-11-2012 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 08η Νοεμβρίου 
2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 56266/02-11-2012 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 02-11-2012. 
        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   
      ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ   Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 
1.  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.  Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 
3. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.              Μέλος   της Ο.Ε. 
4. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Δ.Σ.            «  « 
5. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.   «  « 
6. ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.     «  « 
7. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Δ.Σ.     «  « 
8. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.      «  « 
ΑΠΟΝΤΕΣ   
1. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.    «  « 
        

 ΑΠΟΦΑΣΗ –362–  
Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομική Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 2o 

θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, που σύμφωνα με το άρθρο 75 § 3  του N. 3852/2010 κατέστη ομόφωνα 
κατεπείγον θέμα και αφορά την έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού 
για την «Προμήθεια καυσίμων έτους 2013». 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 56494/05-11-2012 έγγραφο της Οικονομικής 
Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σας στέλνουμε το πρακτικό δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια καυσίμων έτους 2013», καθώς και το φάκελο της προμήθειας, που έχει ως κατωτέρω: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
Στο Ίλιον σήμερα την 2η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ. 

μ. έως 13:30 μ. μ. στο Δημαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48 – 50) η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, που 
συγκροτήθηκε σύμφωνα με τη με αριθμό 68/23-2-2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
αποτελούμενη από τους: 
1. Ανδρέας Σανξαρίδης 
2. Αθανάσιος Νταντάσιος   
3. Χαρίκλεια Φιλιπποπούλου 
 έχοντας υπόψη: 

α) Τη με αριθμό 46138/17-09-2012 διακήρυξη του κ. Δημάρχου, περίληψη της οποίας 
δημοσιεύτηκε σε μία  οικονομική εφημερίδα, σε δύο ημερήσιες εφημερίδες της έδρας του Νομού 
Αττικής, σε δύο εβδομαδιαίες εφημερίδες της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης και στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
β) τη με αριθμό 268/04-09-2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την υπ’ αρ. 247/13-09-2012 
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου, οι οποίες αφορούν την έγκριση πίστωσης και 
τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια καυσίμων έτους 2013», και τον καθορισμό τρόπου 
εκτέλεσης και όρων διακήρυξης, συνήλθε για την διενέργεια της ανωτέρω Δημοπρασίας.  

Στην αρχή ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη του διαγωνισμού.  
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Κατόπιν η Επιτροπή δημοσία συνεδριάζουσα δέχεται τις προσφορές των ενδιαφερομένων σε όλη τη 
διάρκεια της αναφερομένης στην διακήρυξη ώρας κατά σειρά προσελεύσεως, ως κάτωθι: 

Πρώτος προσέρχεται και παραδίδει στην Επιτροπή φάκελο σφραγισμένο, ο οποίος στο εξωτερικό 
μέρος αυτού, φέρει την επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση: 
ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΑΣ 
8Α, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ 
Ο ανωτέρω φάκελος μετά τον έλεγχο και την επαλήθευση της ταυτότητας και της αυτοπρόσωπου 
προσελεύσεως του ενδιαφερομένου αριθμείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής με τον αριθμό (1) και 
μονογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής. 

Αφού τελείωσε η ώρα που ορίζεται στην Διακήρυξη και μη συνεχιζόμενης κατά αδιάκοπο σειρά 
της παραδόσεως των προσφορών, κηρύσσεται η λήξη παράδοσης των προσφορών και η έναρξη της 
δημόσιας αποσφράγισης των παραδοθέντων φακέλων κατά σειρά παραδόσεως ως εξής: 

Πρώτος αποσφραγίζεται ο με αριθμό (1) φάκελος του ενδιαφερομένου: 
ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΑΣ 
8Α, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ 
Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο 

διακήρυξης 
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 7.1                   

ΝΑΙ 
Απόσπασμα ποινικού μητρώου 7.2                   

ΝΑΙ 
Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 7.3                   

ΝΑΙ 
Δήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς 7.4                   

ΝΑΙ 
Ασφαλιστικές ενημερότητες 7.5                   

ΝΑΙ 
Φορολογική ενημερότητα 7.6                   

ΝΑΙ 
Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 7.7                   

ΝΑΙ 
Άδεια εμπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας 
Α΄(πετρέλαιο κίνησης ή/και αμόλυβδη βενζίνη) 

7.8α                 
ΝΑΙ  

Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή άδεια Λιανικής Εμπορίας πωλητή 
(πετρέλαιο θέρμανσης) 

7.8β                 
ΝΑΙ 

Βεβαίωση εκπροσώπησης 7.9                   
ΝΑΙ 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.11                 
ΝΑΙ 

Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης 7.12                 
ΝΑΙ 

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης 7.13                 
ΝΑΙ 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
              Ο μοναδικός υποψήφιος, ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, έχει όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα καταθέσει πλήρη δικαιολογητικά, 
σύμφωνα με ότι προβλέπεται στη σχετική με αριθμό πρωτοκόλλου 46138/17-09-2012 διακήρυξη του 
παρόντος διαγωνισμού,  ιδίως δε το 7ο άρθρο της, καθώς και τις νομοθετικές διατάξεις που διέπουν τον 
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παρόντα διαγωνισμό. 
               Ως προς τα τεχνικά στοιχεία, από την προσφορά του μοναδικού υποψηφίου προμηθευτή  
ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, προκύπτει 
σαφώς ότι υπάρχει πλήρης συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της με κωδικό Π92/2012 μελέτης του 
παρόντος διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων έτους 2013. 
              Συνεπώς η προσφορά της εταιρείας ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, είναι δεκτή για τα προς προμήθεια είδη.» 
 Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 
 
 

Η Οικονομική Επιτροπή 
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 
 

Αποφασίζει   Ομόφωνα 
1. Να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 

3852/2010. 
2. Εγκρίνει το πρακτικό δημοπρασίας της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια καυσίμων έτους 2013», ως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται. 
 

 
 

 
 
Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

    Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της   Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 
           Κανελλόπουλος Γ., Φεγγερός Β.,      
  
         Μπαρμπαγιάννης Χ., Πετρόπουλος Χ. 
         Θεοδωρακόπουλος Γ., Γκιώνης Ι.       
        Σταματόπουλος Γ.  

               ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ  
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