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       Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:11432/16.03.2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                          11η Έκτακτη  Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 16.03.2017 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 16η Μαρτίου 2017, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 11425/16.03.2017 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 16.03.2017. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ      Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

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

2. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ        «      « 

3. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.        «      « 

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                   «      « 

5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

6. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.        «     « 

7. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.        «     « 

8. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.                   «     «  

      ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Ουδείς 

ΑΠΟΦΑΣΗ –118– 

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

3ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6,   που αφορά την έγκριση πρακτικού 

δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση του διεθνούς ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την «Προμήθεια  καυσίμων για τα έτη 2017, 2018 και 2019». 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 10834/14.03.2017 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας  του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

«Έχοντας υπόψιν: 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του Ν.3852/2010 σύμφωνα µε τις οποίες «η Οικονομική 

Επιτροπή καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις 

δημοπρασίες σύμφωνα µε την κείμενη νομοθεσία» 

2) Τις  διατάξεις του   Ν.4412/2016 

Σας στέλνουμε το από 14/03/2017 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού 

που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν από την εταιρεία για την 
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«προμήθεια καυσίμων για τα έτη 2017, 2018 και 2019» , και παρακαλούμε να αποφασίσετε 

σχετικά .  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 
Στο Ίλιον, την 1η του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη, στο Δημαρχείο Ιλίου (Κάλχου 

48 – 50), η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού (και αξιολόγησης προσφορών με βάση το 221ου 

άρθρο Ν. 4412/2016 και τη με αριθμό 427/04-10-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, παρόντα 

μέλη της οποίας είναι οι : 

 

α.  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, τακτικό μέλος  

β.  ΒΟΥΡΤΣΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, τακτικό μέλος  

γ. ΜΠΟΥΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, τακτικό μέλος 

 

έχοντας υπόψη 

α) τη με αριθμό 434/24-11-2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου (Α. Δ. Α. : 

ΩΞΒ6ΩΕΒ-ΛΝΧ) με θέμα την έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια καυσίμων για τα έτη 2017, 

2018 και 2019», 

β) τη με αριθμό 119/23-11-2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιλίου (Α. Δ. Α. : 71ΘΓΟΡΧΕ-ΜΥΛ) με θέμα την έγκριση πίστωσης 

ποσού για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης προς κάλυψη των αναγκών των σχολείων της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 2017, 2018 και 2019, 

γ) τη με αριθμό 77/24-11-2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιλίου (Α. Δ. Α. : ΩΡ87ΟΡΧΕ-8ΔΘ) με θέμα την έγκριση πίστωσης 

ποσού για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης προς κάλυψη των αναγκών των σχολείων της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 2017, 2018 και 2019, 

δ) τη με αριθμό 489/25-11-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου (Α. Δ. Α. : 

Ω91ΚΩΕΒ-Ι2Ν), η οποία αφορά την έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την 

«Προμήθεια καυσίμων για τα έτη 2017, 2018 και 2019» και τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης 

και όρων διακήρυξης, 

ε) τη με αριθμό πρωτοκόλλου 51343/28-11-2016 διακήρυξη της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

στον ελληνικό τύπο καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr, 

στ) τη σχετική με κωδικό Π134/2016 μελέτη του Δήμου Ιλίου, η οποία 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.), 

http://www.ilion.gr/
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η) το από 03/01/2017 Πρακτικό Αποσφράγισης Ηλεκτρονικών Προσφορών, 

θ) τη με αριθμό 008/26-01-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου (Α. Δ. Α. : 

7ΓΣΝΩΕΒ-Ν1Γ), με θέμα την έγκριση του από 23/01/2017 πρακτικού της επιτροπής για τον παρόντα 

διαγωνισμό, 

ι) τη με αριθμό 020/27-01-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου (Α. Δ. Α. : 

7ΧΠΜΩΕΒ-3ΜΨ), με θέμα την έγκριση δέσμευσης και διάθεσης του απαραίτητου ποσού από τον 

προϋπολογισμό του Δήμου μας έτους 2017 σε βάρος των αντίστοιχων Κ. Α., 

ια) τη με αριθμό 061/09-02-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου (Α. Δ. Α. : 

6ΤΥΑΩΕΒ-ΔΟ0), με θέμα την έγκριση του από 07/02/2017 πρακτικού αξιολόγησης των οικονομικών 

προσφορών που κατατέθηκαν στον παρόντα διαγωνισμό και 

ιβ) τη με αριθμό πρωτοκόλλου 7279/20-02-2017 πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, 

συνήλθε για την εξέταση των υποβληθέντων από τους οικονομικούς φορείς «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 

ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «PLUSOIL 

ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 

Σε συνέχεια της αναφερόμενης στην περίπτωση (ια) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, οι 

οικονομικοί φορείς «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «PLUSOIL ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κλήθηκαν 

με την αναφερόμενη στην περίπτωση (ιβ) πρόσκληση να προσκομίσουν μέσω του συστήματος 

διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της, τα 

προβλεπόμενα από το 13ο άρθρο του Α’ Παραρτήματος της με αριθμό 51343/28-11-2016 

διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

    Η ανωτέρω πρόσκληση κοινοποιήθηκε στους προσωρινούς αναδόχους την 20/02/2017.  

Ο οικονομικός φορέας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», προσωρινός ανάδοχος της «Προμήθειας καυσίμων για τα έτη 2017, 2018 και 

2019» τόσο για το πετρέλαιο κίνησης (Α’ ομάδα ειδών) όσο και για την αμόλυβδη βενζίνη (Β’ ομάδα 

ειδών), υπέβαλλε εμπρόθεσμα μέσω του συστήματος τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

στις 22/02/2017, ενώ επίσης υπέβαλλε το με αριθμό πρωτοκόλλου 8000/23-02-2017 αντίστοιχο 

σφραγισμένο φυσικό φάκελο δικαιολογητικών. 

         Αντίστοιχα, ο οικονομικός φορέας «PLUSOIL ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 

προσωρινός ανάδοχος της «Προμήθειας καυσίμων για τα έτη 2017, 2018 και 2019» για το πετρέλαιο 

θέρμανσης (Γ’ ομάδα ειδών), υπέβαλλε εμπρόθεσμα μέσω του συστήματος τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης στις 28/02/2017, ενώ επίσης υπέβαλλε το με αριθμό πρωτοκόλλου 

8702/01-03-2017 αντίστοιχο σφραγισμένο φυσικό φάκελο δικαιολογητικών. 
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          Η Επιτροπή συνεδρίασε προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των ανωτέρω 

δικαιολογητικών κατακύρωσης που υποβλήθηκαν μέσω του συστήματος, καθώς και των αντίστοιχων 

φακέλων που περιέχουν όσα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβλήθηκαν σε έντυπη μορφή. 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 29784. 

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

αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του 

συστήματος τα διαπιστευτήριά τους προκειμένου να αποσφραγισθούν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

των δύο προσωρινών αναδόχων του παρόντος διαγωνισμού προμήθειας. 

Ύστερα, η  Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των αντίστοιχων φακέλων που περιέχουν όσα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβλήθηκαν σε έντυπη μορφή, σε μονογραφή των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης που υποβλήθηκαν σε έντυπη μορφή και στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης που υποβλήθηκαν σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή. Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν 

είναι τα ακόλουθα : 

 

Δικαιολογητικά ή δηλώσεις 
Άρθρο 

διακήρυξης 

Παρατηρήσεις 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΚΑΥΣΙΜΑ 
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

PLUSOIL ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου 8.1 ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ 

Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής 

8.2 ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ 

Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα 8.3 ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ 

Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου 8.4 ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ 

ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ, ΑΛΛΑ 
ΔΕΝ ΑΝΑΝΦΕΡΕΙ ΤΟ 
ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 
(ΒΛ. ΠΑΡΑΚΑΤΩ) 

Δήλωση περί του συνολικού ύψους του 
κύκλου εργασιών 

8.5 
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(ΒΛ.ΠΑΡΑΚΑΤΩ) 

ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ, ΑΛΛΑ 
ΔΕ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ (ΒΛ. 
ΠΑΡΑΚΑΤΩ) 

Κατάλογος των κυριότερων παραδόσεων 8.6 ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ 

Άδεια Εμπορίας αργού πετρελαίου και 
πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α’ (για 
το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη 
βενζίνη) 

8.7 (α) ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ  

Άδεια Λιανικής Εμπορίας πωλητή πετρελαίου 
θέρμανσης 

8.7 (β)  

ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ Η 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ, 
ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΚΑΙ Η 
ΑΡΧΙΚΗ (ΒΛ. 
ΠΑΡΑΚΑΤΩ) 
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Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξέτασε τα ανωτέρω δικαιολογητικά των προσωρινών αναδόχων και 

διαπίστωσε τα ακόλουθα : 
 Όσον αφορά στο δικαιολογητικό κατακύρωσης (4) στο 13ο άρθρο της διακήρυξης του 

διαγωνισμού, δηλαδή το πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο πιστοποιείται η 

εγγραφή στο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμα του προσωρινού αναδόχου κατά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (28/12/2016), το γενικό πιστοποιητικό της 

υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς που υπέβαλλε ο 

προσωρινός ανάδοχος της Γ’ ομάδας ειδών «PLUSOIL ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» πιστοποιεί την εγγραφή του στο Επιμελητήριο, δεν πιστοποιεί όμως και το 

αντίστοιχο ειδικό επάγγελμα. 

 Όσον αφορά στο δικαιολογητικό κατακύρωσης (5) στο 13ο άρθρο της διακήρυξης του 

διαγωνισμού, δηλαδή τη δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών στον τομέα 

δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης για τις τρεις (3) τελευταίες 

οικονομικές χρήσεις κατ΄ ανώτατο όριο : 

α) Τα αντίστοιχα ποσά για το 2013, το 2014 και το 2015 του προσωρινού αναδόχου των Α’ και 

Β’ ομάδων ειδών «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προκύπτουν από την υπεύθυνη δήλωση που υπέβαλλε, όχι όμως και 

από ισολογισμούς ή δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του προσωρινού αναδόχου για τα 

αντίστοιχα έτη. 

β) Στις Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων 

(έντυπα Ν) με αντίστοιχους αριθμούς 17969 και 14363 που υπέβαλλε ο προσωρινός ανάδοχος 

της Γ’ ομάδας ειδών «PLUSOIL ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δε φαίνονται 

τα Φορολογικά Έτη στα οποία αντιστοιχούν. 

 Τέλος, όσον αφορά στο δικαιολογητικό κατακύρωσης (7β) στο 13ο άρθρο της διακήρυξης του 

διαγωνισμού, δηλαδή την άδεια Λιανικής Εμπορίας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, ο 

προσωρινός ανάδοχος της Γ’ ομάδας ειδών «PLUSOIL ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπέβαλλε τη με αριθμό πρωτοκόλλου 4462/Φ.20-60/22-8-2016 Απόφαση του 

αρμόδιου Τμήματος χορήγησης αδειών της Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Τροποποίηση άδειας 

πωλητή πετρελαίου θέρμανσης (χονδρικής – λιανικής) της εταιρείας «PLUS OIL Α.Ε.» λόγω 

αλλαγής της έδρας του φορέα», στην οποίαν αναφέρεται η με αριθμό πρωτοκόλλου 8255/Φ.20-

60/5-12-2013 αντίστοιχη Απόφαση με την οποία χορηγήθηκε η αρχική άδεια, καθώς και ότι η 

αρχική Απόφαση ισχύει με τους όρους που περιλαμβάνονται σε αυτήν μέχρι τη λήξη της στις 

05/12/2017, δεν αναφέρονται όμως οι όροι της αρχικής Απόφασης. 

Η Επιτροπή, αντίστοιχα προς ότι προβλέπεται τόσο στο 10ο άρθρο διακήρυξης του διαγωνισμού όσο 

και προς το 102ο άρθρο του Ν. 4412/2016, ζήτησε από τους προσωρινούς αναδόχους «ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
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ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 

«PLUSOIL ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» να παρέχουν τις αντίστοιχες απαραίτητες 

διευκρινίσεις με τα με αριθμό πρωτοκόλλου 9893/07-03-2017 και 9893/07-03-2017 έγγραφά της, 

αντίστοιχα, εντός επτά (07) ημερολογιακών ημερών από την 08/03/2017, ημέρα Τετάρτη, κατά 

την οποία οι προσωρινοί ανάδοχοι έλαβαν γνώση ο καθένας για το αντίστοιχο προς αυτόν έγγραφο 

μέσω του συστήματος διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού. 

Ο προσωρινός ανάδοχος της Α’ και Β’ ομάδας ειδών «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπέβαλλε την ίδια μέρα (08/03/2017) 

μέσω του συστήματος διενέργειας του διαγωνισμού ισολογισμούς για τα έτη 2013, 2014 και 2015. Τα 

συνολικά ποσά των κύκλων εργασιών που αναφέρονται στον ισολογισμό κάθε έτους αντιστοιχούν στη 

διαφορά του ποσού του κύκλου εργασιών από το ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο ίδιο έτος 

στην υπεύθυνη δήλωση που είχαν υποβάλλει αρχικά τα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τα αρχικά δικαιολογητικά 

κατακύρωσης. 

Ο προσωρινός ανάδοχος της Γ’ ομάδας ειδών «PLUSOIL ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπέβαλλε στις 11/03/2017, ημέρα Σάββατο, μέσω του συστήματος διενέργειας του 

διαγωνισμού : 

 Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2279/10-03-2017 πιστοποιητικό του Εμπορικού & Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Πειραιώς, από το οποίο όχι μόνο προκύπτει το ειδικό επάγγελμα του προσωρινού 

αναδόχου αλλά, καθώς δεν έχει καταχωρηθεί άλλη αλλαγή στην υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του 

Επιμελητηρίου ύστερα από τις 19/05/2017, προκύπτει επίσης ότι και το ειδικό επάγγελμα του 

προσωρινού αναδόχου παραμένει το ίδιο σε αυτό το χρονικό διάστημα τουλάχιστον, συνεπώς 

ήταν το ίδιο και κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (28/12/2016) για τον 

παρόντα διαγωνισμό. 

 Τις Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων (έντυπα Ν) 

με αντίστοιχους αριθμούς 17969 και 14363, στις οποίες φαίνονται τώρα καθαρά τα Φορολογικά 

Έτη στα οποία αντιστοιχούν, δηλαδή το 2014 και το 2015. 

 Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 8255/Φ.20-60/5-12-2013 αρχική Απόφαση του αρμόδιου Τμήματος 

χορήγησης αδειών της Περιφέρειας Αττικής για τη χορήγηση άδειας Λιανικής Εμπορίας πωλητή 

πετρελαίου θέρμανσης, της οποίας οι όροι είναι σε ισχύ ως και τις 05/12/2017. 

 

Η Επιτροπή εξέτασε τις διευκρινίσεις επί των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι οποίες υποβλήθηκαν 

έγκαιρα τόσο από τα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όσο και από την «PLUSOIL ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τις βρήκε σωστές και πλήρεις. Έχοντας κρίνει ως σωστά και πλήρη και όσα 
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δικαιολογητικά κατακύρωσης είχαν υποβάλλει οι υποψήφιοι ανάδοχοι, για τα οποία δεν τους είχε 

ζητήσει διευκρινίσεις, και λαμβάνοντας υπόψη και την 6η παράγραφο του 103ου άρθρου του Ν. 

4412/2016, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιλίου : 

1. Να αναδειχθεί ο οικονομικός φορέας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανάδοχος της προμήθειας τόσο για το 

πετρέλαιο κίνησης (Α’ ομάδα ειδών), όπου υπέβαλλε προσφορά με ποσοστιαία έκπτωση 

1,26 %, όσο και για την αμόλυβδη βενζίνη (Β’ ομάδα ειδών), όπου υπέβαλλε προσφορά 

με ποσοστιαία έκπτωση 1,03 %, καθώς υπέβαλλε όλα τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη 

δικαιολογητικά κατακύρωσης.  

2. Να αναδειχθεί ο οικονομικός φορέας «PLUSOIL ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προσωρινός ανάδοχος της προμήθειας για το πετρέλαιο θέρμανσης (Γ’ ομάδα 

ειδών), όπου υπέβαλλε προσφορά με ποσοστιαία έκπτωση 4,50 %, καθώς υπέβαλλε όλα τα 

προβλεπόμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Για διαπίστωση των άνω η Επιτροπή συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο, αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε, υπογράφεται.»    

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 δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διαγωνισμού και 

κατακύρωση του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια  καυσίμων για τα έτη 

2017, 2018 και 2019» και αναθέτει την παραπάνω προμήθεια ως εξής: 

 Στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» τόσο για το πετρέλαιο 

κίνησης (Α’ ομάδα ειδών), όπου υπέβαλλε προσφορά με ποσοστιαία έκπτωση 

1,26 %, όσο και για την αμόλυβδη βενζίνη (Β’ ομάδα ειδών), όπου υπέβαλλε 

προσφορά με ποσοστιαία έκπτωση 1,03 %, καθώς υπέβαλλε όλα τα προβλεπόμενα 

από τη διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης.  

 Στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «PLUSOIL ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για το πετρέλαιο θέρμανσης (Γ’ ομάδα ειδών), όπου 

υπέβαλλε προσφορά με ποσοστιαία έκπτωση 4,50 %, καθώς υπέβαλλε όλα τα 

προβλεπόμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

3. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 
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Κατά της παρούσας  απόφασης μπορεί να ασκηθεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας 

αρχής εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών , από την   επόμενη της ημερομηνίας  κοινοποίησης της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, με την διαδικασία που προβλέπεται 

στο ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173 )και στα άρθρα 12 και 20 της υπ’ αρ. 47078 01/11/2016.  

 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                           Τα Μέλη 

                                          Κουμαραδιός Γ., Βομπιράκη Ν.,        

                                          Χαραλαμπόπουλος Ι., Γκόγκος Κ.,   

                                          Βέργος   Ι., Κανελλόπουλος Γ.,         

                                          Σταματόπουλος Γ., Κάβουρας Κ. 

                ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ   
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