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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               21.12.2020 συνεδρίασης της Ο.Ε. 
 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
  Αριθμός Απόφασης:  414/2020 

 
 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του δήμου 

Αμπελοκήπων Μενεμένης και των νομικών του προσώπων». Προσωρινή κατακύρωση μέρος αποτελέσματος 

διαγωνισμού, προμήθεια λιπαντικών  (τμήμα 4 ). 

 
Σήμερα την 21η του μήνα Δεκεμβρίου, του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 14:00,  η Οικονομική 

Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση μετά από την 23151/17-12-2020 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, όπως 

έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ήταν οι:  
1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος), 2) Γρούγιος Ηλίας, 3) Κατζικάς Γεώργιος, 4) Κωνσταντίνου Κυριάκος, 5) 
Αποστολίδου Μαρία, 6) Κουσίδης Γεώργιος, 7) Μανωλόπουλος Βασίλειος και 8) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή 9) 
Τσομπανοπούλου Μελίσα. 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς. 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την τακτική υπάλληλο του Δήμου Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ 
Διοικητικού. 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο Έκτακτο θέμα, το οποίο ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί ως θέμα της ημερήσιας 

διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών: 

                                                 
 
 

Ιστορικό δημοπράτησης 

Με τις ακόλουθες Αποφάσεις Ανάληψης υποχρέωσης α) με αριθμ. 161/07-08-20 (ΑΔΑ: ΨΙΩ1ΟΞ3Ι-1Θ2) από το ΝΠΙΔ–

ΚΔΕΔΑΜ (ΑΔΑ: Ω051ΟΞ3Ι-ΞΦΛ) και β) τις με αριθμ. 1153, 1154/20 (ΑΔΑ: 96ΓΑΟΚ6Η-Λ63, ΨΤΜΝΟΚ6Η-ΔΤΤ) 

αποφασίστηκε η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό από τα 

νομικά πρόσωπα του δήμου. 

Με την με αριθμ. 235/19-08-20 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Α60ΩΨΕ-2ΡΧ) εγκρίθηκε η διενέργεια 

ανοικτού διαγωνισμού, η τεχνική έκθεση και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης ενώ με την με αριθμ.πρωτ. 13770/10-

08-20 Πολυετή Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης, αποφασίστηκε η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση των 

εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του δήμου.  

Στην συνέχεια εκδόθηκε η με αριθμό διακήρυξης 1178/20, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ: 20PROC007265197/04-09-20. 
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Η προκήρυξη του διαγωνισμού είχε δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ημερομηνία 

αποστολής 01-09-20, αριθμό εσωτερικής αναφοράς 20-428153-001 και αριθμό δημοσίευσης 2020/S 172-413651/04-

09-20. 

Η ανάθεση αφορά την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και των 

νομικών του προσώπων» με κριτήριο ανάθεσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί της 

νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή της περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (για τα υγρά καύσιμα) και την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, μόνο βάσει τιμής (για τα λιπαντικά) και εκτιμώμενη αξία 1.131.014,30€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 

% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 912.108,30€ ΦΠΑ : 218.906,00€) 

Αναλυτικότερα, η σύμβαση υποδιαιρείται σε επτά (7) τμήματα ήτοι: 

Τμήμα 1: Προμήθεια υγρών καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο diesel) λιανική για το Δήμο Αμπελοκήπων 

Μενεμένης, με εκτιμώμενη αξία 228.254,74€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 

184.076,40€,  ΦΠΑ: 44.178,34€).  

Τμήμα 2: Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο diesel) χονδρική για το Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, με 

εκτιμώμενη αξία  688.274,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 555.060,00€,  ΦΠΑ: 

133.214,40€).  

Τμήμα 3: Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης) για το Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, με εκτιμώμενη 

αξία 47.485,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 38.295,00€,  ΦΠΑ: 9.190,80€).  

Τμήμα 4: Προμήθεια λιπαντικών για το Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, με εκτιμώμενη αξία 142.056,76€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 114.561,90€,  ΦΠΑ: 27.494,86€).  

Τμήμα 5: Προμήθεια υγρών καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη) λιανική για το ΝΠΔΔ-Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί –ΚΑΠΗ, 

με εκτιμώμενη αξία 2.511,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 2.025,00€,  ΦΠΑ: 

486,00€).  

Τμήμα 6: Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης) για το ΝΠΔΔ-Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί –ΚΑΠΗ, με 

εκτιμώμενη αξία 12.387,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 9.990,00€,  ΦΠΑ: 

2.397,60€).  

Τμήμα 7: Προμήθεια υγρών καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη) λιανική για το ΝΠΙΔ-Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση 

(ΚΔΕΔΑΜ), με εκτιμώμενη αξία 10.044,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 

8.100,00€,  ΦΠΑ: 1.944,00€).  

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα για την συνολική ωστόσο ποσότητα κάθε «τμήματος».  

Ο διαγωνισμός της με αριθμό 1178/20 διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, 

μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ξεχωριστούς 

αύξοντες αριθμούς (α/α) ηλεκτρονικών διαγωνισμών συστήματος ήτοι για την προμήθεια  υγρών καυσίμων (τμήματα 

1-3 και 5-7) τον αριθμό 96910 και  για την προμήθεια λιπαντικών τον αριθμό 96911. 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με την διακήρυξη η 05-10-20, κατά συνέπεια 

η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 09-10-20 και ώρα 10:00, δεδομένου ότι σύμφωνα 
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με το άρθρο 1.5 της διακήρυξης «η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες 

μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών..». 

Για την προμήθεια λιπαντικών (τμήμα 4), οι προσφορές οι οποίες είχαν κατατεθεί και λάβει από το σύστημα τους 

μοναδικούς αριθμούς συστήματος και τα τμήματα για τα οποία είχαν καταθέσει προσφορά ήταν οι ακόλουθες: 

Α/Α Προμηθευτές Ημερομηνία και ώρα 
υποβολής προσφοράς 

Αριθμός 
προσφοράς 

1. ELDON S HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ 

05/10/2020 12:40:31 199240 

2. GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

05/10/2020 13:32:27 189226 

3. ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΕ  03/10/2020 19:46:20 
 

192733 

4. Δ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

05/10/2020 14:58:42 193287 

 

Σύμφωνα με τα από 09-10-20 και 11-12-20 πρακτικά της, η επιτροπή απέρριψε α) την προσφορά η οποία κατατέθηκε 

από την εταιρία  ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΕ δεδομένου ότι δεν κατέθεσαν έντυπο φάκελο, β) απέρριψε τις τεχνικές προσφορές 

οι οποίες κατατέθηκαν από τις εταιρίες ELDON S HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

δεδομένου ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών δεν ήταν σύμφωνες με τα ζητούμενα της 

ανάθεσης και γ) έκανε αποδεκτή για την συνέχιση του διαγωνισμού την εταιρία με επωνυμία Δ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ δεδομένου ότι αυτή ήταν σύμφωνη με το άρθρο 2.4.3 της 

διακήρυξης. 

 

Στην συνέχεια, στις 18-12-20, ύστερα από την από 17-10-20 ειδική πρόσκληση προς τους προσφέροντες, η επιτροπή 

προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των όλων των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων και στην 

αξιολόγηση αυτής που έγινε αποδεκτής κατά το προηγούμενο στάδιο. Σύμφωνα με τα παραπάνω η αποδεκτή 

οικονομική προσφορά ήταν η ακόλουθη: 

Α/Α Οικονομικός Φορέας Οικονομική Προσφορά 

  Χωρίς ΦΠΑ Με ΦΠΑ 

1. Δ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

103.973,40€ 128.927,02€ 

 

 
Έχοντας υπ’ όψιν: 

 
Α) Τις διατάξεις όπως ισχύουν: 

1. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  

2. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
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3. Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και 
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1 

4. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις” 

5. Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  
6. Του π.δ 80/2016 (Α΄ 145/05-08-16) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες 
7. Την με αριθμ.57654/22-05-17 Απόφαση Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781/23-05-17/τεύχος Β) «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

8. Την με αριθμ.56902/19-05-17 Απόφαση Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1924/02-06-17/τεύχος Β) «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) 

9. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα 
Καλλικράτης». 

 
Β) Επίσης, των αποφάσεων εγγράφων ήτοι: 

1. Την με αριθμ.064/20 Μελέτη από το Τμήμα Διαχείρισης-Κίνησης-Συντήρησης Οχημάτων & Μηχ/των της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών-Πολεοδομίας-Καθαριότητας & Περιβάλλοντος 

2. Την με αριθμ.πρωτ.161/07-08-20 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΙΩ1ΟΞ3Ι-1Θ2) από το ΝΠΙΔ - ΚΔΕΔΑΜ 
(ΑΔΑΜ: 20REQ007158202) 

3. Τις με αριθμ.πρωτ.1153, 1154/20 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 96ΓΑΟΚ6Η-Λ63, ΨΤΜΝΟΚ6Η-ΔΤΤ) 
από το ΝΠΔΔ – Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί –ΚΑΠΗ  

4. Την με αριθμ.πρωτ. 13770/10-08-20 Πολυετή Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης από το δήμο σύμφωνα με την 
οποία η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α. : 10.6641, 20.6641, 30.6641.01,35.6641.01,15.6643, 
20.6643.01, 30.6643 20. 6644, 30.6644 και 35.6644 σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του Φορέα και με 
τις οποίες αποφασίστηκε η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση των ανωτέρω εγγεγραμμένων στον 
προϋπολογισμό πιστώσεων και καταχωρήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 20REQ007163891 

5. Την με αριθμ.235/19-08-20 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Α60ΩΨΕ-2ΡΧ) με την οποία εγκρίθηκαν 
οι τεχνικές προδιαγραφές και συντάχθηκαν οι όροι του διαγωνισμού. 

6. Την με αριθμό 1178/20 διακήρυξη του διαγωνισμού 
7. Τα με αριθμ.πρωτ.18681, 18683/09-10-20 έγγραφα προς τα πιστωτικά ιδρύματα καθώς και το με 

αριθμ.πρωτ.75904/12-10-20 βεβαίωση από το ΤΜΕΔΕ αναφορικά με τον έλεγχο εγκυρότητας των εγγυητικών 
επιστολών συμμετοχής (άρθρο 72 του Ν.4412/16) 

8. Τις υποβληθείσες προσφορές 
9. Το από 09-10-20 πρακτικό της επιτροπής αναφορικά με την αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών 

συμμετοχής  
10. Το από 11-12-20 πρακτικό της επιτροπής αναφορικά με την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών 
11.  Το από 18-12-20 πρακτικό της επιτροπής αναφορικά με την αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών 

προσφορών  
 

 
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  ν α  α π ο φ α σ ί σ ε ι  

 
Α)  Για την αποδοχή και έγκριση των από 09-10-20, 11-12-10 και 18-12-20 πρακτικών της επιτροπής διενέργειας  και 

αξιολόγησης διαγωνισμού αναφορικά με την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών για το τμήμα 4 

Β) Για την απόρριψη της προσφοράς η οποία κατατέθηκε από την εταιρία  ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΕ δεδομένου ότι δεν 

κατέθεσαν έντυπο φάκελο, 

Γ) Για την απόρριψη των προσφορών οι οποίες κατατέθηκαν από τις εταιρίες ELDON S HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δεδομένου ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών δεν ήταν σύμφωνες 

με τα ζητούμενα της ανάθεσης 

Δ) Για την προσωρινή κατακύρωση για το τμήμα 4: Προμήθεια λιπαντικών στην εταιρία με επωνυμία Δ 

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΦΜ 998639154, Δ.Ο.Υ. Δράμας με 

διεύθυνση Καραϊσκάκη 3, ΤΚ 66100 Δράμα και τηλέφωνο 2521057766, συνολικής αξίας 103.973,40€ πλέον ΦΠΑ 24%, 

ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 128.927,02€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δεδομένου ότι κατέθεσε τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά, η προσφορά της ήταν σύμφωνη με την τεχνική έκθεση και τις προδιαγραφές του διαγωνισμού και 

ως η μόνη που έγινε αποδεκτή από αυτές που κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού.  

 

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

      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(επί των καταμετρούμενων, λευκό ψηφίζει η Τσομπανοπούλου Μ.) 

 

 
Α)  Αποδέχεται και εγκρίνει τα από 09-10-20, 11-12-10 και 18-12-20 πρακτικά της επιτροπής διενέργειας  και 

αξιολόγησης διαγωνισμού αναφορικά με την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών για το τμήμα 4. 

Β)  Απορρίπτει την προσφορά η οποία κατατέθηκε από την εταιρία  ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΕ δεδομένου ότι δεν κατέθεσαν 

έντυπο φάκελο, 

Γ) Απορρίπτει τις προσφορές οι οποίες κατατέθηκαν από τις εταιρίες ELDON S HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δεδομένου ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών δεν ήταν σύμφωνες 

με τα ζητούμενα της ανάθεσης. 

Δ) Εγκρίνει την προσωρινή κατακύρωση για το τμήμα 4: Προμήθεια λιπαντικών στην εταιρία με επωνυμία Δ 

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΦΜ 998639154, Δ.Ο.Υ. Δράμας με 

διεύθυνση Καραϊσκάκη 3, ΤΚ 66100 Δράμα και τηλέφωνο 2521057766, συνολικής αξίας 103.973,40€ πλέον ΦΠΑ 24%, 

ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 128.927,02€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δεδομένου ότι κατέθεσε τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά, η προσφορά της ήταν σύμφωνη με την τεχνική έκθεση και τις προδιαγραφές του διαγωνισμού και 

ως η μόνη που έγινε αποδεκτή από αυτές που κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού.  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 3 του Ν.4412/16,  τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η 

σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και 

μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών και 

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

 

Επίσης κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του νόμου 

αυτού και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 

αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από 

την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον 

της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. (άρθρο 360 παρ.1 του ν.4412/16) σε 
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προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 345-374 του Βιβλίου IV του Ν.4412/16 και π.δ.39/2017 (Α’ 64/04-05-

17) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών προσφυγών». 

Σχετικά άρθρα 3.3  και 3.4 της με αριθμό 1178/20 διακήρυξης του διαγωνισμού. 

Ε) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  414/2020. 
 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
 Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  21.12.2020  
         

        O Πρόεδρος  

             

                         Καζαντζίδης Γεώργιος 
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