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Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   47/2021

ΘΕΜΑ  2ο : Έγκριση ή  μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για
              την ανάθεση της προμήθειας καυσίμων – λιπαντικών για την κίνηση των
             μεταφορικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης (26/2020 μελ.) . 

Στο  Λουτράκι  σήμερα  την   23η  του  μηνός  Φεβρουαρίου,  του  έτους  2021,
ημέρα  της  εβδομάδος  Τρίτη  και  ώρα  09:00,  πραγματοποιήθηκε  τακτική,  δια
περιφοράς  μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου,  σύμφωνα  με  την  από  11-03-2020
Πράξη  Νομοθετικού  Περιεχομένου  (Φ.Ε.Κ.  55/11.03.2020  τ.  Α'),  συνεδρίαση  της
Οικονομικής  Επιτροπής,  μετά  την  υπ'  αριθ.  2407/19-02-2021  πρόσκληση  του
Προέδρου κ.  Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι  εμπρόθεσμα
επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των
Κοινοτήτων  Λουτρακίου-Περαχώρας,  Αγίων  Θεοδώρων,  Ισθμίας  και  Πισίων,
προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί
συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν συμμετοχή επτά (7),
ήτοι
Συμμετέχοντες: 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου
Αναστάσιος,  3.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  4.Κορδαλή  Σωτηρία,  5.Γεωργίου
Αθανάσιος, 6.Μουζάκης Αθανάσιος, 7.Σταυρόπουλος Κων/νος.
Μη  συμμετέχοντες: οι  Πρόεδροι  των  Συμβουλίων  των  Κοινοτήτων  Λουτρακίου-
Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων, Ισθμίας και Πισίων. 

Επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των
μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η υπ’ αριθ. 26/2020 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας & Διαχείρισης Απορριμμάτων
του  Δήμου,  η  οποία  αφορά  την  προμήθεια  καυσίμων,  λιπαντικών  &  πετρελαίου
θέρμανσης, για τα οικονομικά έτη 2020, 2021 και 2022, προς κάλυψη αφενός των
αναγκών  κίνησης  των  μεταφορικών μέσων  &  μηχανημάτων  έργων  και  διαφόρων
εργαλείων  του  Δήμου,  αφετέρου  την  κάλυψη  λοιπών  αναγκών  των  διαφόρων
υπηρεσιών του Δήμου και των ν.π.δ.δ. αυτού, καθώς και την κάλυψη των αναγκών
θέρμανσης  των  δημοτικών  καταστημάτων,  των  Δημοτικών  Αθλητικών
Εγκαταστάσεων, καθώς και των κτιρίων των ν.π.δ.δ. του Δήμου, προϋπολογισμού
δαπάνης  #667.635,45#  €  πλέον  Φ.Π.Α.  24%,  ήτοι  συνολικού  προϋπολογισμού
#827.867,96# €.
Ειδικότερα,  όσον  αφορά τον  Δήμο,  η  παρούσα  μελέτη  υποδιαιρείται  στα  κάτωθι
τμήματα:
ΤΜΗΜΑ  1:  «Προμήθεια  πετρελαίου  κίνησης  και  αμόλυβδης  βενζίνης  (Δήμος)»,
εκτιμώμενης αξίας 389.100,00 € πλέον ΦΠΑ 93.384,00 €
ΤΜΗΜΑ  2:  «Προμήθεια  πετρελαίου  θέρμανσης  (Δήμος)»,  εκτιμώμενης  αξίας
45.000,00 € πλέον ΦΠΑ 10.800,00 €
ΤΜΗΜΑ 3: «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για θέρμανση κολυμβητηρίου (Δήμος)»,
εκτιμώμενης αξίας 203.400,00 € πλέον ΦΠΑ 48.816,00 € 
ΤΜΗΜΑ 4:  «Προμήθεια ελαιολιπαντικών (Δήμος)», εκτιμώμενης αξίας 17.152,50 €
πλέον ΦΠΑ 4.116,60 € 
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2. Οι  με  αριθ.  πρωτ.  10793,10794,10795,  10796,  10797,  10798,  10799,  10800,
10801/06-07-2020  Απoφάσεις  Ανάληψης  Υποχρέωσης  (ΑΔΑΜ:20REQ006983074),
οι οποίες καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου με α/α Α-501, Α-502,
Α-503,  Α-504,  Α-505,  Α-506,  Α-507,  Α-508,  Α-509,  αντίστοιχα,  και  με  τις  οποίες

εγκρίθηκαν οι δαπάνες, δεσμεύτηκαν και διατέθηκαν πιστώσεις ποσών 

   Κ.Α.
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΕΤΟΥΣ 2020 (€)
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΕΤΟΥΣ 2021 (€)
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΕΤΟΥΣ 2022 (€)
ΣΥΝΟΛΑ ανά  ΚΑ

ΔΗΜΟΣ
10-6411.001 4.100,00 6.000,00 1.900,00 12.000,00
20-6641.001 30.000,00 220.000,00 162.753,10 412.753,10
30-6411.001 3.100,00 1.000,00 900,00 5.000,00
30-6641 3.500,00 17.000,00 13.500,00 34.000,00
35-6641 7.700,00 13.500,00 5.800,00 27.000,00
35-6644.001 5.000,00 6.500,00 1.500,00 13.000,00
10-6643.001 10.000,00 17.850,00 7.850,00 35.700,00
15-6644.002 8.400,00 10.050,00 1.650,00 20.100,00
15-6644.001 92.093,00 126.108,00 34.015,00 252.216,00

ΣΥΝΟΛΟ (ΔΗΜΟΣ) 811.769,10

3. Η υπ’ αριθ. 199/2020 (ΑΔΑ:Ψ9ΣΥΩΛ3-Ο0Η, σε ορθή επανάληψη) Απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής,  με  την  οποία καταρτίστηκαν οι  όροι  ηλεκτρονικού διεθνούς  ανοικτού
δημόσιου  μειοδοτικού  διαγωνισμού,  με  καταληκτική  ημερομηνία  παραλαβής
προσφορών την 22-08-2020.
4. Η  υπ'  αριθ.  11493/15-07-2020  (ΑΔΑ:ΨΟ4ΧΩΛ3-Ω41) περιληπτική  διακήρυξη
δημοπρασίας της εν λόγω  προμήθειας και οι εφημερίδες που αυτή δημοσιεύτηκε.  
5. Η  υπ’  αριθ.  11493/15-07-2020  (ΑΔΑΜ:20PROC007032309) διακήρυξη  για  τη
διεξαγωγή του εν λόγω διαγωνισμού.
6. Η υπ' αριθ. S136-334282/16-07-2020 δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7. Το γεγονός ότι δεν υπεβλήθη καμία ένσταση κατά της διακήρυξης.
8. Η υπ' αριθ.  327/2020  (ΑΔΑ:ΩΦ9ΓΩΛ3-ΥΞΜ)  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με
την  οποία,  αφενός  εγκρίθηκε το  από  27-08-2020  (1ο)  Πρακτικό  της  Επιτροπής
Διενέργειας  Διαγωνισμού/Αξιολόγησης για  την προμήθεια  καυσίμων,  λιπαντικών &
πετρελαίου θέρμανσης, για τα οικονομικά έτη 2020, 2021 & 2022 και αναδείχθηκαν
ως προσωρινοί ανάδοχοι οι 
 "ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ,ΔΙΟΝΥΣ,ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ" για  τα 1ο,  2ο και  3ο ΤΜΗΜΑΤΑ της υπ'
αριθ. 26/2020 μελέτης, καθότι η προσφορά του, ήτοι έκπτωση -5%, -5% και 10%,
αντίστοιχα, επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής
του όπως αυτή εκδίδεται  από το Τμήμα Εμπορίου και  Τουρισμού της Διεύθυνσης
Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας  κρίνεται οικονομικά συμφέρουσα
για το Δήμο, είναι πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης.
 "ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" για το 4ο ΤΜΗΜΑ της υπ' αριθ.
26/2020 μελέτης, καθότι η προσφορά της, ποσού #11.929,50# € και προστιθεμένου
του  ΦΠΑ  24%  εξ  €  #2.863,08#  €  συνολικού  ποσού  #14.792,58#  €,  κρίνεται
οικονομικά συμφέρουσα για το Δήμο, είναι πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της
διακήρυξης, 

κι  αφετέρου  ματαιώθηκε  η  διαδικασία του  διαγωνισμού,  ως  προς  τα  5ο &  6ο

(Δ.Ο.Κ.Ο.Π.Α.Π.),  ΤΜΗΜΑΤΑ της εν  λόγω  μελέτης, καθότι δεν  κατατέθηκε  καμία
προσφορά για αυτά, συνεπώς απέβη άγονος.

9. Η  με  αριθ.  ΓΑΚ  1571/02-11-2020  Προσφυγή  ενώπιον  της  Αρχής  Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), με στοιχεία προσφεύγοντος της συμμετέχουσας
στον  εν  λόγω  διαγωνισμό  για  το  ΤΜΗΜΑ  4  εταιρείας  «GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ως προς το συγκεκριμένο Τμήμα.



10. Η  υπ' αριθ. 1724/2020 Απόφαση του 2ου Κλιμακίου της ΑΕΠΠ, με την οποία έγινε
δεκτή η ανωτέρω προσφυγή.
11. Οι διατάξεις της § 3 του άρθρου 367 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τις οποίες οι
αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ.
12. Οι  με  αριθ.  πρωτ.  23,24,25,26,27,28,29,30,31/04-01-2021  Απoφάσεις
Ανάληψης Υποχρέωσης,  οι  οποίες  καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Δεσμεύσεων του
Δήμου με α/α Α-1, Α-2, Α-3, Α-4, Α-5, Α-6, Α-7, Α-8, Α-9, αντίστοιχα, και με τις οποίες

εγκρίθηκαν οι δαπάνες, δεσμεύτηκαν και διατέθηκαν πιστώσεις ποσών 

   Κ.Α.
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΕΤΟΥΣ 2021 (€)
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΕΤΟΥΣ 2022 (€)
10-6411.001 6.000,00 1.900,00
20-6641.001 220.000,00 162.753,10
30-6411.001 1.000,00 900,00
30-6641 17.000,00 13.500,00
35-6641 13.500,00 5.800,00
35-6644.001 6.500,00 1.500,00
10-6643.001 17.850,00 7.850,00
15-6644.002 10.050,00 1.650,00
15-6644.001 126.108,00 34.015,00

13. Η υπ' αριθ. 16/2021 (ΑΔΑ:6ΒΑ7ΩΛ3-ΕΨΖ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την
οποία αφενός  τροποποιήθηκε  η  υπ'  αριθ.  327/2020 Α.Ο.Ε.,  για  την  ανάθεση  της
προμήθειας  καυσίμων  –  λιπαντικών  για  την  κίνηση  των  μεταφορικών  μέσων  και
πετρελαίου  θέρμανσης  (26/2020  μελ.),  απορρίπτοντας  την  προσφορά  του
οικονομικού φορέα  "ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ", κι αφετέρου
αναδείχθηκε ως προσωρινή ανάδοχος η μοναδική εναπομείνασα συμμετέχουσα στον
διαγωνισμό  εταιρεία  "GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ" για το 4ο ΤΜΗΜΑ της υπ' αριθ. 26/2020 μελέτης, καθότι η προσφορά της,
ποσού #12.006,75# € (πλέον ΦΠΑ),  είναι πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της
διακήρυξης.
14.Το γεγονός ότι δεν υπεβλήθη καμία προσφυγή κατά της ανωτέρω απόφασης.
15. Οι υπ' αριθ. 1085/26-01-2021 & 1794/09-02-2021, καταχωρηθείσες στο σύστημα
του ΕΣΗΔΗΣ,  προσκλήσεις  προς τους  προσωρινούς  αναδόχους,  προκειμένου να
υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
16. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων, τα
οποία  καταχωρήθηκαν  ηλεκτρονικά,  καθώς και  σε  έντυπη μορφή με  αριθ.  πρωτ.
Δήμου μας 1549/03-02-2021 & 2049/12-02-2021. 
17. Το από 17-02-2021 2ο Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής για την αξιολόγηση των
δικαιολογητικών  κατακύρωσης  των  προσωρινών  αναδόχων,  με  το  οποίο,  αφού
έλεγξε  την  εμπρόθεσμη  κατάθεση  των  φακέλων  δικαιολογητικών  κατακύρωσης,
ηλεκτρονικά  και  σε  έντυπη μορφή,  έκανε  αυτά  αποδεκτά,  καθότι  ήταν  πλήρη και
σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 3 § 3.2 της διακήρυξης και εισηγείται στην
Οικονομική Επιτροπή την κατακύρωση εκτέλεσης της εν λόγω προμήθειας στους: 
 "ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ,ΔΙΟΝΥΣ,ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ" για τα 1ο,  2ο και 3ο ΤΜΗΜΑΤΑ της υπ'
αριθ. 26/2020 μελέτης, καθότι η προσφορά του, ήτοι έκπτωση -5%, -5% και 10%,
αντίστοιχα, επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής
του όπως αυτή εκδίδεται  από το Τμήμα Εμπορίου και  Τουρισμού της Διεύθυνσης
Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας  κρίνεται οικονομικά συμφέρουσα
για το Δήμο.
 "GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ"  για το 4ο

ΤΜΗΜΑ της υπ' αριθ. 26/2020 μελέτης, καθότι η προσφορά της, ποσού #12.006,75#
€ (πλέον ΦΠΑ),  είναι πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης.



Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις
του  άρθρου  72  του  ν.  3852/2010,  του  ν.  4412/2016,  του  ν.  4555/2018,  όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και εκείνες του Π.Δ. 80/2016,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει το  από  17-02-2021  2ο Πρακτικό  της  αρμόδιας  Επιτροπής  για  την
αξιολόγηση  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  των  προσωρινών  αναδόχων  του
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (με α/α
ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  συστήματος  95015),  για  την  εκτέλεση  της  προμήθειας
καυσίμων, λιπαντικών & πετρελαίου θέρμανσης, για τα οικονομικά έτη 2020, 2021 και
2022, προς κάλυψη των αναγκών του Δήμου.
2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διεξαχθέντος δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας αυτής, στους
 "ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ,ΔΙΟΝΥΣ,ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ" για τα 1ο,  2ο και 3ο ΤΜΗΜΑΤΑ της υπ'
αριθ. 26/2020 μελέτης, καθότι η προσφορά του, ήτοι έκπτωση -5%, -5% και 10%,
αντίστοιχα, επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής
του όπως αυτή εκδίδεται  από το Τμήμα Εμπορίου και  Τουρισμού της Διεύθυνσης
Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας 
 "GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" για το 4ο

ΤΜΗΜΑ της υπ' αριθ. 26/2020 μελέτης, καθότι η προσφορά της, ποσού #12.006,75#
€ και  προστιθεμένου του ΦΠΑ εξ € #2.881,62# συνολικού ποσού #14.888,37# €,
κρίνονται οικονομικά συμφέρουσες για το Δήμο.
3. Eξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή των οικείων συμβάσεων.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί  προδικαστική προσφυγή,  σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 361 του Ν.4412/2016 εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την
κοινοποίησή της. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   47/2021

            Ο Πρόεδρος                      Τα Μέλη
 της Οικονομικής Επιτροπής                     ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος  
             Δήμαρχος

                                                                       ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος
                                                                                                              

                                                                       ΚΟΡΔΑΛΗ Σωτηρία
   Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ                                      
                                                                                 ΜΟΥΖΑΚΗΣ Αθανάσιος
                                                                               
                                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αθανάσιος

                                                                                 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος
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