
1 
 

 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

 

Ιθάκης 12,  15344,  Γέρακας 

Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 

Οικονομική Επιτροπή  

                   

                                                                 Αριθ. Αποφ. 019/2018 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Παλλήνης της 31-01-2018. 

 

ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης για έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, κατακύρωση αποτελέσματος και ανάδειξη οριστικού αναδόχου του διεθνούς 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου και των 

Νομικών του Προσώπων ετών 2017-2020 – Αρ. μελέτης 03/2017 

 

Σήμερα, ΤΕΤΑΡΤΗ  31-1-2018 και ώρα 14:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παλλήνης 

συνήλθε σε συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Παλλήνης, ύστερα από την 07/26-1-2018 

πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το 

άρθρο 62 του Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 

οκτώ (8) μέλη. 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ    

ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                                                          

ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΜΠΑΡΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                                                                                                                                

ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 1o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:   

       

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Με την επιφύλαξη της 

παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και 

κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των 

δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, 

δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες» 

Βάσει της 328/2017 (ΑΔΑ:6ΕΒΚΩΞΚ-ΧΟ6) αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 

εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του διεθνή 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων 
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ετών 2017-2020 (αρ.μελέτης 03/2017) εκδόθηκε από το Δήμαρχο η προκήρυξη του διαγωνισμού 

“32865/31.08.2017 (ΑΔΑΜ: 17PROC001909121)” 

Με την υπ’ αριθ. 487/2016 (ΑΔΑ: 7Ε0ΧΩΞΚ-ΑΦΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

συγκροτήθηκε η  Επιτροπή διαγωνισμού, η οποία: 

 

α) την 22/11/2017 προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που 

υποβλήθηκαν στον παραπάνω διαγωνισμό, συντάσσοντας το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, 

που εγκρίθηκε με την υπ’αριθ. 589/2017 (ΑΔΑ:7ΘΘ5ΩΞΚ-ΕΣ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

β) ακολούθως, την 18/12/2017 προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών 

προσφορών και στην ανάδειξη του προσωρινού μειοδότη, συντάσσοντας το πρακτικό της επιτροπής 

διαγωνισμού, που εγκρίθηκε με την υπ’αριθ. 729/2017 (ΑΔΑ: ΩΤ7ΩΩΞΚ-ΣΡΦ) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 487/2016 (ΑΔΑ: 7Ε0ΧΩΞΚ-

ΑΦΣ)  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, γνωμοδότησε με το πρακτικό αξιολόγησης της 

18/12/2017 προς την οικονομική επιτροπή για την ανάδειξη της εταιρίας ΕΤΜΕΚΑΤ ΦΩΤΗΣ ΓΡΙΒΑΣ 

ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού διότι γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με 

τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει ποσοστό έκπτωσης τέσσερα 

τοις εκατό (4 % )σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται 

από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων της  ΓΕΝ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,  ∆/ΝΣΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ,  ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ της Περιφέρειας Αττικής. 

 

Με την υπ΄ αριθ. 729/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό. Σε 

συνέχεια της απόφασης αυτής, η εταιρία «ΕΤΜΕΚΑΤ ΦΩΤΗΣ ΓΡΙΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέσω του 

εκπροσώπου της  ΓΡΙΒΑ ΦΩΤΙΟΥ, κλήθηκε με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 780/09.01.2018  ηλεκτρονική 

πρόσκληση μέσω ΕΣΗΔΗΣ να υποβάλει, εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης τα 

προβλεπόμενα από το άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
 

Η Επιτροπή διαγωνισμού με το πρακτικό της 23/01/2018, αφού προχώρησε σε αποσφράγιση του 

ηλεκτρονικού και φυσικού φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε έλεγχο τους, διαπίστωσε 

την πληρότητά τους και πρότεινε την κατακύρωση του διαγωνισμού στον ανωτέρω προμηθευτή. 

 

Ύστερα από τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να 

εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

2) τους όρους της υπ΄ αριθ. 32865/2017 διακήρυξης 

3) τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού 

4) Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ) για την προμήθεια καυσίμων : 

α) ύψους 500,00 € (Κ.Α. 10.6641.0005) , το οποίο εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών και καταχωρήθηκε με α/α -1- (ΑΑΥΣΥΜ 794 – 16.05.2017) στο Μητρώο 

Δεσμεύσεων του έτους 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016, β) ύψους 800,00 € 

(Κ.Α. 10.6643.0005) , το οποίο εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και 

καταχωρήθηκε με α/α -1- (ΑΑΥΣΥΜ 795 – 16.05.2017) στο Μητρώο Δεσμεύσεων του έτους 2017, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 γ) ύψους 300,00 € (Κ.Α. 15.6641.0005) , το οποίο 

εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και καταχωρήθηκε με α/α -1- 

(ΑΑΥΣΥΜ 796 – 16.05.2017) στο Μητρώο Δεσμεύσεων του έτους 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Π.Δ/τος 80/2016 δ) ύψους 5.000,00 € (Κ.Α. 20.6641.0006) , το οποίο εγκρίθηκε από την 

Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και καταχωρήθηκε με α/α -1- (ΑΑΥΣΥΜ 797 – 

16.05.2017) στο Μητρώο Δεσμεύσεων του έτους 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 

80/2016 ε) ύψους 3.000,00 € (Κ.Α. 25.6641.0005) , το οποίο εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21250&tradingPartnerId=30877&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=984449086&oapc=10&oas=2_E5nxwLQdYbmE1p1UHzJQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21250&tradingPartnerId=30877&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=984449086&oapc=10&oas=2_E5nxwLQdYbmE1p1UHzJQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21250&tradingPartnerId=30877&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=984449086&oapc=10&oas=2_E5nxwLQdYbmE1p1UHzJQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21250&tradingPartnerId=30877&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=984449086&oapc=10&oas=2_E5nxwLQdYbmE1p1UHzJQ..
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Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και καταχωρήθηκε με α/α -1- (ΑΑΥΣΥΜ 798– 16.05.2017) στο 

Μητρώο Δεσμεύσεων του έτους 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 στ) ύψους 

450,00 € (Κ.Α. 25.6644.0004) , το οποίο εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών και καταχωρήθηκε με α/α -1- (ΑΑΥΣΥΜ 799 – 16.05.2017) στο Μητρώο Δεσμεύσεων του 

έτους 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016, ζ) ύψους 2.500,00 € (Κ.Α. 

30.6641.0005) , το οποίο εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και 

καταχωρήθηκε με α/α -1- (ΑΑΥΣΥΜ 800 – 16.05.2017) στο Μητρώο Δεσμεύσεων του έτους 2017, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016, η) ύψους 500,00 € (Κ.Α. 35.6641.0005) , το οποίο 

εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και καταχωρήθηκε με α/α -1- 

(ΑΑΥΣΥΜ 801 – 16.05.2017) στο Μητρώο Δεσμεύσεων του έτους 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Π.Δ/τος 80/2016, θ) ύψους 500,00 € (Κ.Α. 35.6644.0005) , το οποίο εγκρίθηκε από την 

Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και καταχωρήθηκε με α/α -1- (ΑΑΥΣΥΜ 802 – 

16.05.2017) στο Μητρώο Δεσμεύσεων του έτους 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 

80/2016 και ι) ύψους 300,00 € (Κ.Α. 40.6641.0005) , το οποίο εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και καταχωρήθηκε με α/α -1- (ΑΑΥΣΥΜ 803 – 16.05.2017) στο 

Μητρώο Δεσμεύσεων του έτους 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 

5. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση της δαπάνης, των δημοσιεύσεων στις εφημερίδες έχει 

συνταχθεί το υπ΄αριθμ. 983/11.07.2017 προβλεπόμενο Σχέδιο Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης 

ύψους 581,56 € το οποίο εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και 

καταχωρήθηκε με α/α -31 - στο Μητρώο Δεσμεύσεων του έτους 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Π.Δ/τος 80/2016 
6) τα στοιχεία του φακέλου 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά πλειοψηφία  

 

α. Την έγκριση του Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού της 23/01/2018 και  

β. Την κατακύρωση του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού στην εταιρία  ΕΤΜΕΚΑΤ ΦΩΤΗΣ ΓΡΙΒΑΣ ΚΑΙ 

ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - 

όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Γρίβα Αθανάσιο, με έδρα τα Βριλήσσια, οδός Λ. Αναπαύσεως 

23, Τ.Κ. 15235, ΑΦΜ 999632427,Δ.Ο.Υ.ΦΑΕ Αθηνών, τηλ-fax:6008376, email: etmekat@gmail.com  

γ .Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

 

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV (άρθρα 345 

έως 374) του Ν. 4412/2016. 

 

Επισημαίνεται σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ.1 του Ν.4412/2016, το άρθρο 364 του Ν.4412/2016 

και της διακήρυξης του διαγωνισμού ότι η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 

και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας. 

 

Τα μέλη κ. κ. Χαλκίδης Ιωάννης, Μερτύρης Παναγιώτης και Καρατζάς Γεώργιος, ψηφίζουν λευκό. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό: 019/2018 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος                                                                          Τα μέλη 

Ζούτσος  Αθανάσιος                                                  Έπονται 7 υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21250&tradingPartnerId=30877&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=984449086&oapc=10&oas=2_E5nxwLQdYbmE1p1UHzJQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21250&tradingPartnerId=30877&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=984449086&oapc=10&oas=2_E5nxwLQdYbmE1p1UHzJQ..
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