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ΘΕΜΑ: Εξέταση της µε αριθµό πρωτ. 14749/17-10-14 προδικαστικής προσφυγής η οποία κατατέθηκε από την 
εταιρία ∆. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ κατά της µε αριθµό 287/14 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, 
αναφορικά µε την έγκριση του 1ου πρακτικού της επιτροπής ήτοι έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής στα 
πλαίσια του ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια Υγρών Καυσίµων και λιπαντικών του δήµου 
Αµπελοκήπων Μενεµένης & των νοµικών του προσώπων για το έτος 2015». 
 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 22ην του µήνα Οκτωβρίου του έτους 2014 
ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 12ην µεσηµβρινή συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική 
συνεδρίαση µετά από την 14702/17-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα 
από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10. ∆ιαπιστώθηκε 
ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών  παρόντες ήταν: 
 
1)Παναγιωτίδης Γαβριήλ (Πρόεδρος), 2)Σιδηρόπουλος Σάββας(µέλος), 3)Καρράς Ευστράτιος (µέλος), 
4)Κουσενίδης Αλέξανδρος (µέλος), 5)ΚατζικάςΓεώργιος(µέλος) 6)Ράπτου Όλγα (µέλος), 7) Αποστολίδου 
Μαρία (µέλος). 
 
Απόντες: 1)Καζαντζίδης Γεώργιος(µέλος), 2)Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή(µέλος) 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2Ο έκτακτο θέµα το οποίο οµόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί σαν θέµα της 
ηµερησίας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι:  

Με την µε αριθµό 208/14 απόφαση δηµοτικού συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού διαγωνισµού 

για την «Προµήθεια Υγρών Καυσίµων και λιπαντικών του δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης & των 

νοµικών του προσώπων για το έτος 2015» µε ενδεικτικό προϋπολογισµό 589.741,45€ 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% και µε τις µε αριθµό 172/05-08-14 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, 

εγκρίθηκε η τεχνική έκθεση και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης. 

Σύµφωνα µε τους όρους του διαγωνισµού, οι συµµετέχοντες µπορούσαν να υποβάλλουν προσφορά για µια 

ή περισσότερες κατηγορίες ήτοι Α) προµήθεια υγρών καυσίµων λιανική (1. Βενζίνη αµόλυβδη, 2. Πετρέλαιο 

diesel κίνησης λιανική), Β) Προµήθεια υγρών καυσίµων χονδρική (3. Πετρέλαιο diesel κίνησης χονδρική), Γ) 

Προµήθεια υγρών καυσίµων πετρέλαιο θέρµανσης, (4. Πετρέλαιο diesel θέρµανσης χονδρική ) και ∆) 

Προµήθεια λιπαντικών και για όποιο φορέα επιθυµούν ήτοι 1) για το δήµο Αµπελοκήπων Μενεµένης, 2) 

ΝΠ∆∆ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 3) ΝΠ∆∆ Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης, 4) ΝΠ∆∆- ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί –ΚΑΠΗ και 5) ΝΠΙ∆ Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση για 

τη συνολική όµως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «κατηγορίας».  



 

 

Την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, στις 30/09/14, στην επιτροπή κατατέθηκαν έξι (6) φάκελοι 

υποψήφιων αναδόχων και συγκεκριµένα από τις εταιρείες: 

1. ΥΙΟΙ ΣΑΒΒΑ ΣΙ∆ΕΡΗ ΟΕ, αριθµ.πρωτ.προσφοράς 13570/29-09-14 

2. ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ, αριθµ.πρωτ. 

προσφοράς 13585/29-09-14 

3. ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜ. ΕΜΠ.ΕΙΣ.ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ, διακρ.τίτλος ΙΜΠΕΞ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΒΕΕΕ, αριθµ.πρωτ. προσφοράς 13585/29-09-14 

4. ELDON’S HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ, διακρ.τίτλος ELDON’ S 

HELLAS LTD, αριθµ.πρωτ.προσφοράς 13653/30-09-14 

5. ΓΙΟΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ, διακρ.τίτλος EUROCAR HELLAS LTD, αριθµ.πρωτ.προσφοράς  

13655/30-09-14  

6. ∆. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, αριθµ.πρωτ.προσφοράς 13654/30-09-14 

οι οποίοι κατέθεσαν προσφορές για τις εξής οµάδες: 
Οµάδα Υποψήφιες εταιρίες 

Φορέας: ∆ήµος Αµπελοκήπων Μενεµένης 
1. Προµήθεια υγρών καυσίµων λιανική ΥΙΟΙ ΣΑΒΒΑ ΣΙ∆ΕΡΗ ΟΕ 

2. Προµήθεια υγρών καυσίµων χονδρική ΕΚΟ ΑΒΕΕ 

3. Προµήθεια υγρών καυσίµων-πετρέλαιο 

θέρµανσης 

ΕΚΟ ΑΒΕΕ 

4. Προµήθεια λιπαντικών - ΕΚΟ ΑΒΕΕ 

- ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΒΕΕΕ 

- ELDON’ S HELLAS LTD 

- EUROCAR HELLAS LTD 

- ∆. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 
Φορέας: ΝΠ∆∆-Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
5. Προµήθεια υγρών καυσίµων-πετρέλαιο 

θέρµανσης 

ΕΚΟ ΑΒΕΕ 

Φορέας: ΝΠ∆∆-Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
6. Προµήθεια υγρών καυσίµων-πετρέλαιο 

θέρµανσης 

ΕΚΟ ΑΒΕΕ 

Φορέας: ΝΠ∆∆-∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί-ΚΑΠΗ 
7. Προµήθεια υγρών καυσίµων λιανική ΥΙΟΙ ΣΑΒΒΑ ΣΙ∆ΕΡΗ ΟΕ 

8. Προµήθεια υγρών καυσίµων-πετρέλαιο 

θέρµανσης 

ΕΚΟ ΑΒΕΕ 

Φορέας: ΝΠΙ∆-Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση 
9. Προµήθεια υγρών καυσίµων λιανική ΥΙΟΙ ΣΑΒΒΑ ΣΙ∆ΕΡΗ ΟΕ 

 



 

 

Μετά τον σχετικό έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 14 της µε 

αριθµό 1496/14 διακήρυξης του διαγωνισµού η επιτροπή του διαγωνισµού διαπίστωσε ότι όλες οι εταιρίες που 

συµµετείχαν στον διαγωνισµό κατέθεσαν τα ζητούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής. 

Έπειτα, σύµφωνα µε το άρθρο 19 της διακήρυξης του διαγωνισµού, το από 30/09/14 πρακτικό της 

επιτροπής, µε εισήγηση της επιτροπής, εγκρίθηκε µε την µε αριθµό 287/14 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής κατά της οποίας κατατέθηκε η µε αριθµό πρωτ. 14749/17-10-14 προσφυγή από την εταιρία 

µε επωνυµία ∆. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, ζητώντας την απόρριψη των προσφορών οι οποίες 

κατατέθηκαν από τις εταιρίες ΕΚΟ ΑΒΕΕ και ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΒΕΕΕ. 

 

Αναλυτικότερα, 

Σύµφωνα µε την µε αριθµό 14749/17-10-14 προσφυγή: 

1. Η εταιρεία ΕΚΟ ΑΒΕΕ κατέθεσε ασφαλιστική ενηµερότητα των Χηµικών Μηχανικών-Βιολόγων 

που απασχολεί που εκδόθηκε την 20/05/14 και παράλληλα δηλώνει στο ίδιο έγγραφο ότι ήταν 

ασφαλισµένοι έως και 30/11/2013. Συνεπώς σύµφωνα µε το έγγραφο που η ίδια κατέθεσε, δεν 

υπάρχει ασφαλιστική ενηµερότητα για τους ως άνω εργαζοµένους την ηµέρα του διαγωνισµού 

και η ΕΚΟ ΑΒΕΕ έπρεπε να αποκλεισθεί από τα επόµενα στάδια του διαγωνισµού, σύµφωνα µε 

το άρθρο 14 παράγραφος ΑΒ.6 της διακήρυξης. 

2. Η εταιρεία ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ κατέθεσε αίτηµα σύνταξης λόγω γήρατος για τον ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΑΝΤΩΝΙΟ 

µε ηµεροµηνία 26/02/2010, ηµεροµηνία από την οποία έχουν παρέλθει τεσσεράµισι έτη και 

πλέον. Συνεπώς µετά την πάροδο του ως άνω χρονικού διαστήµατος έπρεπε είτε να 

προσκοµισθεί η απόφαση απονοµής σύνταξης ή η ασφαλιστική ενηµερότητα του ως άνω για 

την ηµέρα του διαγωνισµού και η  ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ έπρεπε να αποκλεισθεί από τα επόµενα στάδια 

του διαγωνισµού σύµφωνα µε το άρθρο 14 παράγραφος ΑΒ.6 της διακήρυξης. 

 
Ως προς τα παραπάνω, η επιτροπή σύµφωνα µε το από 20/10/14 πρακτικό της, έκρινε τα ακόλουθα: 

Σύµφωνα µε το άρθρο 14 οι διαγωνιζόµενοι όφειλαν να καταθέσουν: 

6. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) των ιδίων ως και των εργαζοµένων τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού.  

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του νόµιµου εκπροσώπου, στην οποία θα αναφέρει τους 

ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται να καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο 

από αυτόν προσωπικό. 

Ειδικότερα για τις αναφερόµενες εταιρίες: 

1. Η εταιρία ΕΚΟ ΑΒΕΕ κατέθεσε υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει ότι ασφαλίζει τους υπαλλήλους της 

στους ασφαλιστικούς φορείς: ΙΚΑ+ΤΕΑΙΤ, …….. και αντίστοιχα κατέθεσε την µε αριθµό πρωτ. 203458/22-05-

14 ασφαλιστική ενηµερότητα από το ΙΚΑ µε ισχύ έως 21/11/2014 και την µε αριθµό πρωτ. 



 

 

35348/557/510.1/22-05-14 ασφαλιστική ενηµερότητα από το ταµείο ΤΕΑΧ-ΤΕΑΙΤ στην οποία αναφέρεται ότι 

«βεβαιώνουµε ότι, µε βάση τα στοιχεία που έχουν προσκοµισθεί, η εταιρία ΕΚΟ ΑΒΕΕ (ΑΜΕ 28810) κατέβαλε 

εµπρόθεσµα ασφαλιστικές εισφορές για τους Χηµικούς, Χηµικούς Μηχανικούς και Βιοχηµικούς που 

γνωρίζουµε ότι απασχόλησε µέχρι 30.11.2013. 

 

Ως προς τον πρώτο λόγο προσφυγής, η επιτροπή έχοντας υπ όψιν τις διατάξεις: 

-Των άρθρων 35 & 36 του ν.4052/2012 (256 Α΄) µε τις οποίες συστάθηκε από 1-7-2012 Ν.Π.∆.∆. µε την 

επωνυµία Ε.Τ.Ε.Α., το οποίο λειτουργεί µε ενιαία διοικητική και οικονοµική οργάνωση και έχουν ενταχθεί σε 

αυτό οι παρακάτω Τοµείς και Φορείς Επικουρικής Ασφάλισης (Εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 34/2013) : 

α) το Ε.Τ.Ε.Α.Μ., 

β) οι Τοµείς ΤΕΑΠΟΖΟ, ΤΕΑΕΙΓΕ, ΤΕΑΥΕΚ, ΤΕΑΥΝΠΤ και ΤΕΑΧ του Τ.Ε.Α.Ι.Τ., 

γ) οι Τοµείς ΤΕΑΠ-ΕΛΤΑ, ΤΕΑΠ-ΟΤΕ, ΤΕΑΠ-ΕΡΤΤ, ΤΕΑΠ-ΕΤΒΑ και ο Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού ∆ΕΗ 

του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., 

δ) το Τ.Ε.Α.∆.Υ. και οι Τοµείς του ΤΑ∆ΚΥ και ΤΕΑΠΟΚΑ και 

ε) το Ε.Τ.Α.Τ., ως προς την επικουρική ασφάλιση 

- των άρθρων 1 και 5 του ν. 4225/2014 (ΦΕΚ 2/7-1-2014 Α΄) «Αναβάθµιση και βελτίωση των µηχανισµών 

είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές 

διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», µε τις οποίες 

προβλέπεται ότι, ο εργοδότης για τους µισθωτούς του, που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 

υποχρεούται από 1-12-2013 να δηλώνει τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ε.Τ.Ε.Α., στην Α.Π.∆. που υποβάλλει 

για αυτούς στο ΟΠΣ / ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ν.2971/2001 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον ν.4111/2013). 

- την εγκύκλιο 17/Τ01/652/6/24-02-14 του ΙΚΑ  

Κρίνει ότι η εταιρία ΕΚΟ ΑΒΕΕ κατέθεσε τις ζητούµενες ασφαλιστικές ενηµερότητες για το 

απασχολούµενο σε αυτήν προσωπικό της, δεδοµένου ότι το ταµείο ΤΕΑΧ Τ.Ε.Α.Ι.Τ καταργήθηκε και οι 

οι εργαζόµενοι από 01-12-2013 υπάγονται στην ασφάλιση και καταβάλλουν εισφορές στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

 

2. Η εταιρία ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ κατέθεσε α) υπεύθυνη δήλωση µε την οποία δήλωσε ότι «οι απασχολούµενοι 

στην επιχείρηση είναι ασφαλισµένοι στο ‘Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και οι 

διοικούντες είναι ασφαλισµένοι στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ)» και 

αντίστοιχα β) την µε αριθµό πρωτ. 242805/20-06-14 ασφαλιστική ενηµερότητα ΙΚΑ, γ) το µε αριθµό 

πρωτ. 1035477/25-07-14 πιστοποιητικό καταβολής εισφορών του ΟΑΕΕ για τον Αυγουστή Κων/νο 

(διευθύνοντα σύµβουλο) ενώ για τον πρόεδρο της εταιρίας Αυγουστή Αντώνιο την µε αριθµό 4201/26-

02-10 βεβαίωση καταχώρησης αιτήµατος σύνταξης γήρατος. 

Ως προς τον δεύτερο λόγο της προσφυγής, η επιτροπή κρίνει ότι το αντίγραφο του αιτήµατος για 

σύνταξη το οποίο υποβλήθηκε στις 26-02-2010 δεν ισοδυναµεί και δεν δύναται να αντικαταστήσει την 



 

 

απόφαση έγκρισης για χορήγηση σύνταξης και συνεπώς, η εταιρία ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ ως προς τον 

πρόεδρο της δεν απέδειξε την ιδιότητα του ως συνταξιούχο ήτοι την µη υποχρέωση του για υποβολή 

της ασφαλιστικής ενηµερότητας του. 

 
Έχοντας υπόψη 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/30-9-2010) : ∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη 
δηµόσιων συµβάσεων - Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης 
Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335) και ειδικότερα του άρθρου 1 
αναφορικά µε το πεδίο εφαρµογής του νόµου ήτοι 
« Πεδίο εφαρµογής 
1. Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης συµβάσεων 
δηµοσίων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου, 
εφόσον η σύµβαση εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ (L 134) και 2004/18/ΕΚ 
(L 134) ή στις διατάξεις, µε τις οποίες οι εν λόγω Οδηγίες µεταφέρονται στην εσωτερική έννοµη 
τάξη» και του άρθρου 4 αναφορικά µε την προδικαστική προσφυγή ήτοι «Προδικαστική προσφυγή 

1.  Πριν υποβάλει την αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, ο ενδιαφερόµενος οφείλει, µέσα σε προθεσµία 
δέκα (10) ηµερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνοµης πράξης ή παράλειψης, να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και 
πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του. 
«4. Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογηµένα, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) 
ηµερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και, αν την κρίνει βάσιµη, λαµβάνει τα 
κατάλληλα µέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία, τεκµαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής 
προσφυγής. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί πάντως να δεχθεί εν όλω ή εν µέρει την προδικαστική 
προσφυγή και µετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσµίας, έως την προτεραία της συζήτησης της 
αίτησης ασφαλιστικών µέτρων, στην περίπτωση δε αυτή καταργείται αντιστοίχως η δίκη επί της εν 
λόγω αίτησης κατά το µέρος για το οποίο έγινε αποδεκτή η προδικαστική προσφυγή του αιτούντος. 
H αρχή δύναται επίσης να παραθέσει αρχική ή συµπληρωµατική αιτιολογία για την απόρριψη της 
προδικαστικής προσφυγής, η οποία πρέπει να περιέλθει στο δικαστήριο το αργότερο έξι (6) ηµέρες 
πριν από την, αρχική ή µετ’ αναβολή, δικάσιµο της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων. Η καθυστερηµένη 
περιέλευση του σχετικού εγγράφου δεν υποχρεώνει το δικαστήριο σε αναβολή.» - (αντικ της παρ. 4 
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 63 ΤΟΥ Ν. 4055/12, ΦΕΚ-51 Α/12-3-12 – ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 2 
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ) 

2. Την µε αριθµό 1496/14 διακήρυξη του διαγωνισµού 
3. Το από 30/09/14 πρακτικό της επιτροπής 
4. Την µε αριθµό 287/14 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
5. Το από 20/10/14 πρακτικό της επιτροπής 

 
κ α λ ε ί τ α ι  η  Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  

 
Α) Να εγκρίνει το από 20/10/14 πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισµού 

Β) Να κάνει αποδεκτή την γνωµοδότηση της επιτροπής ως προς την µε αριθµό πρωτ. 14749/17-10-14 
προδικαστική προσφυγή η οποία κατατέθηκε από την εταιρία ∆. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ κατά της µε 
αριθµό 28714 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, αναφορικά µε την έγκριση του 1ου πρακτικού της 
επιτροπής ως εξής: 

- Την απόρριψη ως προς τον πρώτο λόγο της προσφυγής τους ήτοι την απόρριψη της προσφοράς η 

οποία κατατέθηκε από την εταιρία ΕΚΟ ΑΒΕΕ  



 

 

- Την αποδοχή ως προς τον δεύτερο λόγο ήτοι την απόρριψη της προσφοράς η οποία κατατέθηκε από 

την εταιρία ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ.  

Γ) Να κάνει δεκτές για την συνέχιση του διαγωνισµού ήτοι έλεγχο των τεχνικών προσφορών τις ακόλουθες 
εταιρίες: 

Οµάδα Υποψήφιες εταιρίες 
Φορέας: ∆ήµος Αµπελοκήπων Μενεµένης 
10. Προµήθεια υγρών καυσίµων λιανική ΥΙΟΙ ΣΑΒΒΑ ΣΙ∆ΕΡΗ ΟΕ 

11. Προµήθεια υγρών καυσίµων χονδρική ΕΚΟ ΑΒΕΕ 

12. Προµήθεια υγρών καυσίµων-πετρέλαιο 

θέρµανσης 

ΕΚΟ ΑΒΕΕ 

13. Προµήθεια λιπαντικών - ΕΚΟ ΑΒΕΕ 

- ELDON’ S HELLAS LTD 

- EUROCAR HELLAS LTD 

- ∆. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 
Φορέας: ΝΠ∆∆-Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
14. Προµήθεια υγρών καυσίµων-πετρέλαιο 

θέρµανσης 

ΕΚΟ ΑΒΕΕ 

Φορέας: ΝΠ∆∆-Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
15. Προµήθεια υγρών καυσίµων-πετρέλαιο 

θέρµανσης 

ΕΚΟ ΑΒΕΕ 

Φορέας: ΝΠ∆∆-∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί-ΚΑΠΗ 
16. Προµήθεια υγρών καυσίµων λιανική ΥΙΟΙ ΣΑΒΒΑ ΣΙ∆ΕΡΗ ΟΕ 

17. Προµήθεια υγρών καυσίµων-πετρέλαιο 

θέρµανσης 

ΕΚΟ ΑΒΕΕ 

Φορέας: ΝΠΙ∆-Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση 
18. Προµήθεια υγρών καυσίµων λιανική ΥΙΟΙ ΣΑΒΒΑ ΣΙ∆ΕΡΗ ΟΕ 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του την ανωτέρω εισήγηση 
του προέδρου  

                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α) Εγκρίνει το από 20/10/14 πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισµού 

Β) Κάνει αποδεκτή την γνωµοδότηση της επιτροπής ως προς την µε αριθµό πρωτ. 14749/17-10-14 
προδικαστική προσφυγή η οποία κατατέθηκε από την εταιρία ∆. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ κατά της µε 
αριθµό 28714 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, αναφορικά µε την έγκριση του 1ου πρακτικού της 
επιτροπής ως εξής: 

- Την απόρριψη ως προς τον πρώτο λόγο της προσφυγής τους ήτοι την απόρριψη της προσφοράς η 

οποία κατατέθηκε από την εταιρία ΕΚΟ ΑΒΕΕ  

- Την αποδοχή ως προς τον δεύτερο λόγο ήτοι την απόρριψη της προσφοράς η οποία κατατέθηκε από 

την εταιρία ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ.  



 

 

Γ) Κάνει δεκτές για την συνέχιση του διαγωνισµού ήτοι έλεγχο των τεχνικών προσφορών τις ακόλουθες 
εταιρίες: 

Οµάδα Υποψήφιες εταιρίες 
Φορέας: ∆ήµος Αµπελοκήπων Μενεµένης 
19. Προµήθεια υγρών καυσίµων λιανική ΥΙΟΙ ΣΑΒΒΑ ΣΙ∆ΕΡΗ ΟΕ 

20. Προµήθεια υγρών καυσίµων χονδρική ΕΚΟ ΑΒΕΕ 

21. Προµήθεια υγρών καυσίµων-πετρέλαιο 

θέρµανσης 

ΕΚΟ ΑΒΕΕ 

22. Προµήθεια λιπαντικών - ΕΚΟ ΑΒΕΕ 

- ELDON’ S HELLAS LTD 

- EUROCAR HELLAS LTD 

- ∆. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 
Φορέας: ΝΠ∆∆-Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
23. Προµήθεια υγρών καυσίµων-πετρέλαιο 

θέρµανσης 

ΕΚΟ ΑΒΕΕ 

Φορέας: ΝΠ∆∆-Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
24. Προµήθεια υγρών καυσίµων-πετρέλαιο 

θέρµανσης 

ΕΚΟ ΑΒΕΕ 

Φορέας: ΝΠ∆∆-∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί-ΚΑΠΗ 
25. Προµήθεια υγρών καυσίµων λιανική ΥΙΟΙ ΣΑΒΒΑ ΣΙ∆ΕΡΗ ΟΕ 

26. Προµήθεια υγρών καυσίµων-πετρέλαιο 

θέρµανσης 

ΕΚΟ ΑΒΕΕ 

Φορέας: ΝΠΙ∆-Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση 
27. Προµήθεια υγρών καυσίµων λιανική ΥΙΟΙ ΣΑΒΒΑ ΣΙ∆ΕΡΗ ΟΕ 

 

     ∆) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 

 
 Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  310/2014 

 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
   Ο Πρόεδρος                                          Τα Μέλη 
 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ  
                                                          Αµπελόκηποι 23/10/2014  
                                                                
                                                          Ακριβές Απόσπασµα  
Η Γραµµατέας                                          
                                                                   Ο Πρόεδρος 
 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                            Παναγιωτίδης Γαβριήλ 



 

 

 
 
 
 


