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Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:1280/12.01.2016 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                          2η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 12.01.2016 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 12η Ιανουαρίου 

2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 829/08-01-2016 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 08-01-2016. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ     Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ           Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 

2. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ  Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.       «      «  

4. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

5. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        Αν. Μέλος της Ο.Ε. 

      ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.    Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                   «      « 

3. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.         «       « 

4. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                      «       «  

ΑΠΟΦΑΣΗ –002– 

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

1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6, που αφορά την έγκριση πρακτικού 

δημοπρασίας για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2016». 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής α) το υπ’ αριθμ. 1185/12.01.2016 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας  του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:  

 «Σας στέλνουμε τα πρακτικά της επιτροπής του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια 

καυσίμων και λιπαντικών έτους 2016» την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης, καθώς και 

το φάκελο της προμήθειας, που έχουν ως κατωτέρω:» 

Α. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Σήμερα στις 11/12/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π. μ., συνεδρίασε η επιτροπή που 

συστήθηκε με τη με αριθμό 007/16-01-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, 
προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στο με αριθμό 17450 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό της με αριθμό 48136/21-10-2015 διακήρυξης της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2016». Στη 
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συνεδρίαση της επιτροπής  που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής : 
 

α/
α 

Ονοματεπώνυμο 

1 Αντωνόπουλος Παύλος 

2 Βουρτσάνης Θεόδωρος 

3 Μπουνιάς Κωνσταντίνος 

 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την με αριθμό 48136/21-10-2015 διακήρυξη της Διεύθυνσης 

Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου του Δήμου Ιλίου, για την «Προμήθεια καυσίμων και 
λιπαντικών έτους 2016», καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, 
παρατηρεί τα εξής :  

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και είχε 
λάβει ως αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 17450. Η καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 07/12/2015 και η 
ημερομηνία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 11/12/2015 ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 10:00 π. μ. 

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 με αριθμό 17450 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός 
ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί 
εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές από τους 
παρακάτω προμηθευτές :  
 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
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 οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα 
αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» των 
προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενό τους. Επισημαίνεται 
ότι οι υποφάκελοι «Οικονομική Προσφορά» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με την 3η 
παράγραφο του 16ου άρθρου της διακήρυξης του διαγωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε 
μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού. 

 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές 

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

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
Ημερομηνία 
και  ώρα 
προσφοράς 

1 
ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 

07/12/2015 
10:58:46 

2 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
07/12/2015, 
14:06:21 

3 
ELDON’S HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ 

07/12/2015, 
14:48:26 

4 
Δ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

07/12/2015 
14:54:09 
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Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 

καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα. 

Β.ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

Στο Ίλιον σήμερα την 21η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα στο 

Δημαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48 – 50) η κατά το 46ο άρθρο της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 

επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με τη με αριθμό 007/16-01-2015 Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, αποτελούμενη από τους : 

1. Αντωνόπουλος Παύλος 
2. Βουρτσάνης Θεόδωρος 
3. Μπουνιάς Κωνσταντίνος 
 
 έχοντας υπόψη 

α) Τη με αριθμό 323/15-10-2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου με θέμα την 

έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2016». 

β) Τη με αριθμό 82/16-10-2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιλίου με θέμα την έγκριση πίστωσης ποσού για προμήθεια 

πετρελαίου θέρμανσης προς κάλυψη των αναγκών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το 

έτος 2016. 

γ) Τη με αριθμό 56/19-10-2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιλίου με θέμα την έγκριση πίστωσης ποσού για προμήθεια 

πετρελαίου θέρμανσης προς κάλυψη των αναγκών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για 

το έτος 2016. 

δ) τη με αριθμό 398/21-10-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, η οποία 

αφορά την έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια καυσίμων και 

λιπαντικών έτους 2016» και τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης, 

ε) τη με αριθμό 48136/21-10-2015 διακήρυξη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, περίληψη 

της οποίας δημοσιεύτηκε σε δύο οικονομικές εφημερίδες και μια τοπική εφημερίδα ημερήσια ή 

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

1 
ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 

24174 

2 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 22780 

3 
ELDON’S HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ 

24089 

4 
Δ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

24280 
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εβδομαδιαία καθώς και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και, επίσης, σε δύο εβδομαδιαίες εφημερίδες 

της οικείας Περιφέρειας, ενώ αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gov.gr, 

στ) τη σχετική με κωδικό Π90/2015 μελέτη του Δήμου Ιλίου, που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου του Δήμου Ιλίου, 

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

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

η) το από 11/12/2015 Πρακτικό Αποσφράγισης Ηλεκτρονικών Προσφορών, συνήλθε για την διενέργεια 

του ανωτέρω διαγωνισμού. 

Στην αρχή η επιτροπή κήρυξε την έναρξη του διαγωνισμού.  

Κατόπιν η επιτροπή δημοσία συνεδριάζουσα δέχεται τις προσφορές των ενδιαφερομένων σε όλη τη 

διάρκεια της αναφερομένης στην διακήρυξη ώρας κατά σειρά προσελεύσεως, ως κάτωθι : 

 
1. «ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» δ. τ. 
ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε., Χειμάρρας 8Α, Τ. Κ. 15125, Μαρούσι. 
α. α. προσφοράς 24174/07-12-2015 10:58:46  
Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την επιτροπή με τον αριθμό (1) και μονογράφεται από όλα τα 
μέλη της Επιτροπής. 
 
2. «ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» δ. τ. «ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ Ε. 
Π. Ε., Βιλτανιώτη 32, Τ.Κ. 14564, Κηφισιά. 
α. α. προσφοράς 22780/07-12-2015 14:06:21  
Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την επιτροπή με τον αριθμό (2) και μονογράφεται από όλα τα 
μέλη της επιτροπής. 
 
3. «ELDON’S HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» δ. τ. ELDON’S HELLAS LTD, Σουλίου 20, Τ. Κ. 143 43, Νέα 
Χαλκηδόνα. 
α. α. προσφοράς 24089/07-12-2015 14:48:26 
Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την επιτροπή με τον αριθμό (3) και μονογράφεται από όλα τα 
μέλη της επιτροπής. 
 
4. «Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», Καραϊσκάκη 3, Δράμα. 
α. α. προσφοράς 24280/07-12-2015 14:54:09 
Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται από την επιτροπή με τον αριθμό (4) και μονογράφεται από όλα τα 
μέλη της επιτροπής. 
 

Από την εξέταση των δικαιολογητικών των υποψήφιων προμηθευτών προέκυψαν τα εξής : 
 
1. «ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» δ. τ. 
ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε., Χειμάρρας 8Α, Τ. Κ. 15125, Μαρούσι. 
 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 7.1 Υποβλήθηκε 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου 7.2 Υποβλήθηκε 

Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής 

7.3 Υποβλήθηκαν 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για ασφαλιστικούς φορείς 7.4 Υποβλήθηκε 
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Ασφαλιστικές ενημερότητες 7.5 Υποβλήθηκε 

Φορολογική ενημερότητα 7.6 Υποβλήθηκε 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 7.7 Υποβλήθηκε 

Άδεια Εμπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών 
προϊόντων κατηγορίας Α’ (πετρέλαιο κίνησης, 
αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο θέρμανσης)  

7.8α Υποβλήθηκε 

Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων 
(πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο 
θέρμανσης) 

7.8β Δεν απαιτείται 

Άδεια Λιανικής Εμπορίας πωλητή (πετρέλαιο 
θέρμανσης) 

7.8β Δεν απαιτείται 

Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός 
λειτουργεί νόμιμα 

7 παρ. δ περιπτ. β Δεν απαιτείται 

Ένορκη δήλωση 7.9 Υποβλήθηκε 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.10 Υποβλήθηκαν 

Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης 7.11 Υποβλήθηκε 

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης 7.12 Υποβλήθηκε 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για την περίπτωση 
αποκλεισμού προσφοράς 

7.13 Υποβλήθηκε 

 
2. «ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» δ. τ. «ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ Ε. 
Π. Ε., Βιλτανιώτη 32, Τ.Κ. 14564, Κηφισιά. 
 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 7.1 Υποβλήθηκε 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου 7.2 Υποβλήθηκε 

Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής 

7.3 Υποβλήθηκαν 

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

Ασφαλιστικές ενημερότητες 7.5 Υποβλήθηκε 

Φορολογική ενημερότητα 7.6 Υποβλήθηκε 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 7.7 Υποβλήθηκε 

Άδεια Εμπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών 
προϊόντων κατηγορίας Α’ (πετρέλαιο κίνησης, 
αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο θέρμανσης)  

7.8α Δεν απαιτείται 

Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων 
(πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο 
θέρμανσης) 

7.8β Δεν απαιτείται 

Άδεια Λιανικής Εμπορίας πωλητή (πετρέλαιο 
θέρμανσης) 

7.8β Υποβλήθηκε 

Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός 
λειτουργεί νόμιμα 

7 παρ. δ περιπτ. β Δεν απαιτείται 

Ένορκη δήλωση 7.9 Υποβλήθηκαν 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.10 Υποβλήθηκε 

Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης 7.11 Υποβλήθηκε 

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης 7.12 Υποβλήθηκε 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για την περίπτωση 
αποκλεισμού προσφοράς 

7.13 Υποβλήθηκε 

3. «ELDON’S HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» δ. τ. ELDON’S HELLAS LTD, Σουλίου 20, Τ. Κ. 143 43, Νέα 
Χαλκηδόνα. 
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Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 7.1 Υποβλήθηκε 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου 7.2 Υποβλήθηκε 

Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής 

7.3 Υποβλήθηκαν 

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

Ασφαλιστικές ενημερότητες 7.5 Υποβλήθηκε 

Φορολογική ενημερότητα 7.6 Υποβλήθηκε 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 7.7 Υποβλήθηκε 

Άδεια Εμπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών 
προϊόντων κατηγορίας Α’ (πετρέλαιο κίνησης, 
αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο θέρμανσης)  

7.8α Δεν απαιτείται 

Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων 
(πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο 
θέρμανσης) 

7.8β Δεν απαιτείται 

Άδεια Λιανικής Εμπορίας πωλητή (πετρέλαιο 
θέρμανσης) 

7.8β Δεν απαιτείται 

Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός 
λειτουργεί νόμιμα 

7 παρ. δ περιπτ. β Δεν απαιτείται 

Ένορκη δήλωση 7.9 Υποβλήθηκε 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.10 Υποβλήθηκαν 

Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης 7.11 Υποβλήθηκε 

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης 7.12 Υποβλήθηκε 

Δήλωση του Ν.1599/1986 για την περίπτωση 
αποκλεισμού προσφοράς 

7.13 Υποβλήθηκε 

 
4. «Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», Καραϊσκάκη 3, Δράμα. 
 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις Άρθρο διακήρυξης Παρατηρήσεις 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 7.1 Υποβλήθηκε 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου 7.2 Υποβλήθηκε 

Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής 

7.3 Υποβλήθηκαν 

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

Ασφαλιστικές ενημερότητες 7.5 Υποβλήθηκε 

Φορολογική ενημερότητα 7.6 Υποβλήθηκε 

Πιστοποιητικό εγγραφής από το οικείο επιμελητήριο 7.7 Υποβλήθηκε 

Άδεια Εμπορίας αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών 
προϊόντων κατηγορίας Α’ (πετρέλαιο κίνησης, 
αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο θέρμανσης)  

7.8α Δεν απαιτείται 

Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων 
(πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο 
θέρμανσης) 

7.8β Δεν απαιτείται 

Άδεια Λιανικής Εμπορίας πωλητή (πετρέλαιο 
θέρμανσης) 

7.8β Δεν απαιτείται 

Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός 
λειτουργεί νόμιμα 

7 παρ. δ περιπτ. β Δεν απαιτείται 

Ένορκη δήλωση 7.9 Δεν απαιτείται 

Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης 7.10 Υποβλήθηκαν 

Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης 7.11 Υποβλήθηκε 

Δήλωση του Ν.1599/1986 αποδοχής όρων διακήρυξης 7.12 Υποβλήθηκε 
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Δήλωση του Ν.1599/1986 για την περίπτωση 
αποκλεισμού προσφοράς 

7.13 Υποβλήθηκε 

 
Μετά την καταγραφή και τον έλεγχο των προαναφερόμενων δικαιολογητικών των υποψήφιων 

αναδόχων και τον έλεγχο για την συμφωνία των τεχνικών στοιχείων των προσφορών με τις τεχνικές 
προδιαγραφές, η επιτροπή διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν οι υποψήφιοι 
προμηθευτές «ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ», «ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», 
«ELDON’S HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και «Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», όπως φαίνεται αναλυτικά και στους παραπάνω σχετικούς 
πίνακες, είναι πλήρη, σωστά και σύμφωνα με τα όσα σχετικά απαιτούνται στο 7ο άρθρο και τους 
λοιπούς όρους της διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού. 

Επίσης,  τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που υπέβαλλαν οι υποψήφιοι προμηθευτές «ΕΚΟ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ», 
«ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», «ELDON’S HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και «Δ. 
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 
βρέθηκαν πλήρη, σωστά και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της με κωδικό Π90/2015 μελέτης 
της παρούσας προμήθειας. 

Με βάση τα παραπάνω, προτείνουμε για τους υποψήφιους προμηθευτές «ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ», «ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», «ELDON’S HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και «Δ. 
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» να 
συνεχίσουν στο επόμενο στάδιο του παρόντος διαγωνισμού, δηλαδή στο άνοιγμα των οικονομικών 
προσφορών τους. 
Και β) την εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού επί των ενστάσεων που κατατέθηκαν που έχει ως 
εξής: 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ 

1. Για τη με αριθμό πρωτοκόλλου 59238/23-12-2015 ένσταση του υποψήφιου 

προμηθευτή «ELDON’S HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» δ. τ. ELDON’S HELLAS LTD, Σουλίου 20, Τ. Κ. 

143 43, Νέα Χαλκηδόνα, η οποία υποβλήθηκε ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.), στις 22/12/2015, 

ημέρα Τρίτη και ώρα 16:36:26. 

2. Για τη με αριθμό πρωτοκόλλου 59250/23-12-2015 ένσταση του υποψήφιου 

προμηθευτή «Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», Καραϊσκάκη 3, Δράμα, η οποία υποβλήθηκε ηλεκτρονικά, με χρήση της 

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

στις 22/12/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:29:41. 

Στο Ίλιον σήμερα την 29η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, στο Δημαρχείο Ιλίου 

(Κάλχου 48 - 50), η κατά το άρθρο 46 της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 Επιτροπή η οποία 

ορίστηκε με τη με αριθμό 007/16-01-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου 

αποτελούμενη από τους:  
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- Αντωνόπουλο Παύλο, τακτικό μέλος. 

- Βουρτσάνη Θεόδωρο, τακτικό μέλος. 
- Μπούνια Κωνσταντίνο, τακτικό μέλος. 
έχοντας υπόψη: 

α) Τη με αριθμό 323/15-10-2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου με 

θέμα την έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2016», 

β) τη με αριθμό 82/16-10-2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής 

Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιλίου με θέμα την έγκριση πίστωσης ποσού για 

προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης προς κάλυψη των αναγκών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης για το έτος 2016, 

γ) τη με αριθμό 56/19-10-2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής 

Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιλίου με θέμα την έγκριση πίστωσης ποσού για 

προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης προς κάλυψη των αναγκών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης για το έτος 2016, 

δ) τη με αριθμό 398/21-10-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου, η 

οποία αφορά την έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια καυσίμων και 

λιπαντικών έτους 2016» και τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης, 

ε) τη με αριθμό πρωτοκόλλου 48136/21-10-2015 διακήρυξη της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε σε δύο οικονομικές εφημερίδες και μια τοπική 

εφημερίδα ημερήσια ή εβδομαδιαία καθώς και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και, επίσης, σε δύο 

εβδομαδιαίες εφημερίδες της οικείας Περιφέρειας, ενώ αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Ιλίου www.ilion.gov.gr, 

στ) τη σχετική με κωδικό Π90/2015 μελέτη του Δήμου Ιλίου, που συντάχθηκε και θεωρήθηκε 

από την Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου του Δήμου Ιλίου, 

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

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

η) το από 11/12/2015 Πρακτικό Αποσφράγισης Ηλεκτρονικών Προσφορών,  

θ) το από 21/12/2015 Πρακτικό Δημοπρασίας και 

ι) τα  λοιπά σχετικά στοιχεία του φακέλου της παρούσας προμήθειας, συνήλθε να εξετάσει τις 

προαναφερόμενες ενστάσεις. 

Λόγος ένστασης Α.1 σελ. 1 της (1) ένστασης του υποψήφιου προμηθευτή «ELDON’S HELLAS 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»   

 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, την οποίαν υπέβαλλε ο υποψήφιος προμηθευτής «ΕΚΟ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ», αναφέρει ότι το ποσό της 

εγγύησης θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την απλή έγγραφη 

ειδοποίηση, ενώ η με αριθμό πρωτοκόλλου 48136/21-10-2015 διακήρυξη, στο άρθρο 8.1.η).9, και ο 
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Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., στο άρθρο 26.1.στ).11, αναφέρει ότι θα καταβληθεί μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την 

απλή έγγραφη ειδοποίηση. Η προαναφερόμενη διαφορά κρίνεται ότι δεν αποτελεί απόκλιση από τον 

αντίστοιχο όρο της διακήρυξης ή το αντίστοιχο απόσπασμα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., 

Με βάση τα παραπάνω, προτείνουμε την απόρριψη του αντίστοιχου εξεταζόμενου λόγου ένστασης του 

υποψήφιου προμηθευτή «ELDON’S HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». 

Λόγος ένστασης Α.2 σελ. 1 της (1) ένστασης του υποψήφιου προμηθευτή «ELDON’S HELLAS 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» 

Στην 7η παράγραφο του 9ου άρθρου της η διακήρυξη αναφέρει επί λέξει τα εξής : 

«Οι υπεύθυνες δηλώσεις, όπου αυτές απαιτούνται, δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν ημερομηνία 

ταυτόσημη με αυτή της ψηφιακής υπογραφής τους, η οποία όμως πρέπει να είναι εντός της περιόδου 

από την ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών». 

Ο υποψήφιος προμηθευτής «ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» υπέβαλλε τις ακόλουθες υπεύθυνες δηλώσεις : 

 Υπεύθυνη δήλωση, η οποία αφορά στο περιεχόμενο της 4ης παραγράφου του 7ου άρθρου, 

καθώς και του 22ου άρθρου της διακήρυξης, στην ψηφιακή υπογραφή της οποίας αναφέρεται 

μεταξύ άλλων επί λέξει «Date 2015.12.03 12:39:12 +02’00’». 

 Υπεύθυνη δήλωση, η οποία αφορά στο περιεχόμενο της 12ης και της 13ης παραγράφου του 7ου 

άρθρου της διακήρυξης, στην ψηφιακή υπογραφή της οποίας αναφέρεται μεταξύ άλλων επί 

λέξει «Date 2015.12.03 12:39:47 +02’00’». 

 Υπεύθυνη δήλωση, η οποία αναφέρει ότι όλα τα έγγραφα και τα δικαιολογητικό που έχει 

προσκομίσει ο υποψήφιος προμηθευτής είναι ακριβή αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων, στην 

ψηφιακή υπογραφή της οποίας αναφέρεται μεταξύ άλλων επί λέξει «Date 2015.12.03 18:32:29 

+02’00’». 

 Υπεύθυνη δήλωση, η οποία αναφέρεται στα προσφερόμενα λιπαντικά και στον χρόνο ισχύος της 

προσφοράς του υποψήφιου προμηθευτή, στην ψηφιακή υπογραφή της οποίας αναφέρεται 

μεταξύ άλλων επί λέξει «Date 2015.12.04 15:07:25 +02’00’». 

Όλες οι προαναφερόμενες ημερομηνίες είναι εντός της περιόδου από την ημερομηνία τελευταίας 

δημοσίευσης στον τύπο έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Με βάση τα παραπάνω, προτείνουμε την απόρριψη του αντίστοιχου εξεταζόμενου λόγου ένστασης του 

υποψήφιου προμηθευτή «ELDON’S HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». 

Λόγος ένστασης Β.1 σελ. 2 της (1) ένστασης του υποψήφιου προμηθευτή «ELDON’S HELLAS 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και 
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αντίστοιχος λόγος ένστασης 1 της (2) ένστασης του υποψήφιου προμηθευτή «Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 

Το 22ο άρθρο της διακήρυξης αναφέρει επί λέξει : 

«Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα προέλευσης και 

παραγωγής των προς προμήθεια ειδών. Επίσης υποχρεούνται να δηλώσει τα διυλιστήρια που θα 

παράγουν  τα προς προμήθεια είδη και τον τόπο εγκατάστασής τους. 

Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη». 

Στα δικαιολογητικά και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που υπέβαλλε ο υποψήφιος 

προμηθευτής «ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» δεν περιλαμβάνεται έγγραφο 

στο οποίο ο διαχειριστής της εταιρείας να δηλώνει, δεσμεύοντας την εταιρεία με την ψηφιακή ή φυσική 

υπογραφή του, την χώρα προέλευσης και παραγωγής των προς προμήθεια ειδών ή τα διυλιστήρια που 

θα παράγουν  τα προς προμήθεια είδη και τον τόπο εγκατάστασής τους.  

Με βάση τα παραπάνω, προτείνουμε την αποδοχή του αντίστοιχου εξεταζόμενου λόγου 

ένστασης των υποψήφιων προμηθευτών «ELDON’S HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και «Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ». 

Λόγος ένστασης Β.2 σελ. 2 της (1) ένστασης του υποψήφιου προμηθευτή «ELDON’S HELLAS 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» 

Η διαφορά κατά 5ο C (–25ο C αντί για –30ο C) του κατώτερου ορίου του θερμοκρασιακού εύρους 

λειτουργίας του προσφερόμενου προϊόντος GREASE Li ΕP (Γράσο λιθίου – είδος προς προμήθεια Νο 16 

στη με κωδικό Π90/2015 μελέτη) σε σχέση με το αντίστοιχο στις τεχνικές προδιαγραφές της με κωδικό 

Π90/2015 μελέτης της παρούσας προμήθειας κρίνεται ως επουσιώδης απόκλιση από τις τεχνικές 

προδιαγραφές. 

Με βάση τα παραπάνω, προτείνουμε την απόρριψη του αντίστοιχου εξεταζόμενου λόγου 

ένστασης του υποψήφιου προμηθευτή «ELDON’S HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ». 

Λόγος ένστασης 2 της (2) ένστασης του υποψήφιου προμηθευτή «Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» 

Η μη αναφορά της προδιαγραφής API SL στο αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο του προσφερόμενου 

προϊόντος ELF MOTO 4 ROAD 10W40 (Λιπαντικό τετράχρονων βενζινοκινητήρων SAE 10w/40 

προδιαγραφών API SG/SH/SJ/SL JASO T 903 – είδος προς προμήθεια Νο 8 στη με κωδικό Π90/2015 

μελέτη) κρίνεται ως επουσιώδης απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές. 

Με βάση τα παραπάνω, προτείνουμε την απόρριψη του αντίστοιχου εξεταζόμενου λόγου 

ένστασης του υποψήφιου προμηθευτή «Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ». 
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Συνολικά, προτείνουμε την εν μέρει αποδοχή των ενστάσεων των υποψήφιων προμηθευτών 

«ELDON’S HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ» και «Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», 

κατά τα μέρη μόνο που αφορούν στη μη υποβολή εγγράφου από τον υποψήφιο προμηθευτή 

«ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με περιεχόμενο που να καλύπτει τις 

απαιτήσεις του 22ου άρθρου της διακήρυξης. 

Συνεπώς, προτείνουμε τον αποκλεισμό του υποψήφιου προμηθευτή «ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» από το επόμενο στάδιο διενέργειας του διαγωνισμού της 

προμήθειας του θέματος, δηλαδή στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, και τη συμμετοχή στο ίδιο 

στάδιο των υποψήφιων προμηθευτών «ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ», «ELDON’S HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και «Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ». 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

 Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  

 Αποφασίζει  Ομόφωνα 

1. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6 του Ν. 

3852/2010 

2. Εγκρίνει το πρακτικό δημοπρασίας που αφορά την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 

2016» με τη διαφοροποίηση που προκύπτει επί των ενστάσεων και αποφασίζει  να συνεχίσουν 

στο στάδιο αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του παραπάνω διαγωνισμού οι εξής 

προμηθευτές: «ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ», 

«ELDON’S HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και «Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», ως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται. 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                       Τα Μέλη 

Κουμαραδιός Γ., Γκόγκος Κ., 

Χαραλαμπόπουλος Ι., Γαλούνης Δ.,  

 ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ         Κάβουρας Κ. 

   
 

ΑΔΑ: Ω883ΩΕΒ-ΥΧ3


		2016-01-13T11:44:21+0200
	Athens




