
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.477/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 38/2018 της   συνεδρίασης    

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

  Θέμα:  Διαβίβαση του πρακτικού Νο 1 Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών  
        διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών 2018-2020»
 
   
    Στην Πρέβεζα,   σήμερα Πέμπτη 2 Αυγούστου 2018 και  ώρα  13:00 π.μ.  στο Δημοτικό

Κατάστημα  του  Δήμου  Πρέβεζας  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή

Πρέβεζας,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ.15816/27-07-2018 πρόσκληση  του  Προέδρου,  που

επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

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

τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
     1.  Πιπιλίδης Λάζαρος Πρόεδρος 1. Νέσσερης Χρήστος
     2.  Γιαννουλάτος Ευάγγελος 2. Κατσαούνος Θεόδωρος
     3.  Ματέρης Κωνσταντίνος 3. Κατέρης Κωνσταντίνος
     4.  Κωστούλας Βασίλειος
     5.  Παππάς Δημήτριος
     6.  Κακιούζης Χαράλαμπος
  

 

 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Μάνθα Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα , παρουσίασε την εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού

του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Ζ.Κολέτσου), που έχει ως εξής: 

 «...Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

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»,

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. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές»,
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5.του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

6. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

7. 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”,

8. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)27 [συμπληρώνεται κατά περίπτωση]

9. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργείου

10. του ν.  3548/2007 (Α’  68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

11. του ν. 3310/2005 (Α'  30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας  και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση
των  στοιχείων  του  αναδόχου  με  τα  στοιχεία  του  Ε.Σ.Ρ.,  του  π.δ/τος  82/1996  (Α'  66)
«Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες
ανάληψης  έργων  ή  προμηθειών  του  Δημοσίου  ή  των  νομικών  προσώπων  του  ευρύτερου
δημόσιου τομέα»29, της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανά-
πτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την
τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και
της  απόφασης  του  Υφυπουργού  Οικονομίας  και  Οικονομικών  με
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005  (Β΄  1590)  “Καθορισμός  χωρών  στις  οποίες  λειτουργούν
εξωχώριες εταιρίες”, [συμπληρώνεται κατά περίπτωση]

12. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

13.του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”
και ιδίωςτων άρθρων 7 και 13 έως 15,

14. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
και στοιχεία”,

15. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

16. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

17.  της  με  αρ.  56902/215  (Β'  1924/2.6.2017)  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και
Ανάπτυξης  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

18.των  σε  εκτέλεση  των  ανωτέρω  νόμων  εκδοθεισών  κανονιστικών  πράξεων,  των  λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται  ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.

19. Την απόφαση 235/2018 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πρέβεζας

20. Την απόφαση 23/2018 του Δ. Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας

21. Την απόφαση 21/2018 του Δ. Συμβουλίου της ΔΕΥΑΠ
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22. Την απόφαση 5/2018 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

23. Την απόφαση 11/2018 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

24. Την ΑΔΣ 134/2018 Δήμου Πρέβεζας για έγκριση διενέργειας της προμήθειας καυσίμων &
λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων

25. Την απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΑΟΕ 340/2018 (ΑΔΑ: ΨΥΟΣΩΞΧ-Β7Γ) για την έγκριση
των τεχνικών προδιαγραφών, τον τρόπο εκτέλεσης και τον καθορισμό των όρων διενέργειας
του διεθνούς  ηλεκτρονικού διαγωνισμού για  την προμήθεια  καυσίμων & λιπαντικών για  τις
ανάγκες του Δήμου Πρέβεζας και των νομικών του προσώπων.

26.  την  αριθμ. 11897/6-7-2018 Διακήρυξη του Δημάρχου Πρέβεζας, σύμφωνα με την οποία
ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για την εν λόγω προμήθεια η 13-7-
2018  και ημερομηνία αποσφράγισης η 20-7-2018. 

Σας διαβιβάζουμε το Πρακτικό Νο1 Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών  διαγωνισμού
που  αφορά  στην  «Προμήθεια  καυσίμων  &  λιπαντικών  2018-2020»  προϋπολογισμού  1.
347.758,44 € χωρίς Φ.Π.Α. (Συνολικό ποσό με Φ.Π.Α  24% 1.671.220,47 €) προκειμένου
να ορίσετε ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του φακέλου των οικονομικών προσφορών.

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο Νο  1

Αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  προσφορών  του  διαγωνισμού  που  αφορά  στην
«Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών 2018-2020»
Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας σήμερα 20/7/2018, ημέρα Παρασκευή, συνήλθε
η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  που  συγκροτήθηκε  με  την   102/2018 απόφαση  του  Δημοτικού
Συμβουλίου,  προκειμένου  να  προβεί  στην  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  των
προσφορών του διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών 2018-2020»,
σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ.: 11897/6-7-2018 διακήρυξη του Δημάρχου, αποτελούμενη από
τους:

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Ιδιότητα
Κολέτσου Ζαχαρένια ΠΕ Γεωπόνων Πρόεδρος Επιτροπής
Σταύρακας Αντρέας ΤΕ Γεωπόνων Τακτικό Μέλος Επιτροπής
Ντόντορος Δημήτριος ΠΕ Γεωπόνων Τακτικό Μέλος Επιτροπής

Η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα
διαπιστευτήρια,  (όνομα  χρήστη  και  κρυφό  προσωπικό  κωδικό  πρόσβασης)  και  επέλεξε  τον
ηλεκτρονικό διαγωνισμό και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από
το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα, σύμφωνα με το
άρθρο 1.5 της διακήρυξης, προσφορά από τους παρακάτω προμηθευτές: 

α/α Επωνυμία
1 ELDON”S HELLAS LTD
2 Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
3 GAND OIL
4 .ΝΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
5 Πουλιάνος Α. Πουλιάνος Ν. ΟΕ
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Στη  συνέχεια  τα  μέλη  της  επιτροπής  προχώρησαν  στην  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των
υποφακέλων  «Δικαιολογητικά  συμμετοχής  –  Τεχνική  προσφορά»  των  προσφορών  με
αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους.
Επιπλέον  η   επιτροπή  κατά  την  φάση  αυτή  της  διαδικασίας  παρέλαβε  τους  αντίστοιχους
ενσφράγιστους  φακέλους  των  προσφορών  που  υπέβαλλαν  εμπρόθεσμα  οι  ανωτέρω
προμηθευτές, σύμφωνα με το άρθρο 1.5 της διακήρυξης ως εξής:

α/α Επωνυμία Αρ. Πρωτ. 

1 ELDON”S HELLAS LTD 14913/16-7-2018
2 Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 14968/16-7-2018
3 GAND OIL 14914/16-7-2018
4 ΝΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 15048/17-7-2018
5 Πουλιάνος Α. Πουλιάνος Ν. ΟΕ 15032/17-7-2018

Στη συνέχεια η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των
τεχνικών  προσφορών  που  υπέβαλλαν  οι  ανωτέρω  συμμετέχοντες  οικονομικοί  φορείς  τόσο
ηλεκτρονικά όσο και εγγράφως. 
Η  επιτροπή  διενέργειας  και  αξιολόγησης  του  διαγωνισμού,  από  τον  αναλυτικό  έλεγχο  των
δικαιολογητικών συμμετοχής και  των τεχνικών προσφορών που υπέβαλαν οι  συμμετέχοντες
οικονομικοί  φορείς  τόσο  ηλεκτρονικά  όσο  και  εγγράφως,  διαπίστωσε  τα  ακόλουθα,  όπως
αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο Πίνακα 1 :
1.Η Επιτροπή θεωρεί αποδεκτό το ΕΕΕΠ των ανωτέρω συμμετεχόντων.
2.Οι  συμμετέχοντες  υπέβαλλαν  τεχνικές  προσφορές  τα  αναλυτικά  στοιχεία  των  οποίων
καταγράφονται στον πίνακα 1.
Ύστερα από τον έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών των προσφερόμενων ειδών, η επιτροπή
προτείνει:

Για τις ομάδες Ζ, Η, Θ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ)

Την  αποδοχή  των  προσφορών  των    3    από  τους    4    συμμετέχοντες  για  τους  λόγους  που
αναφέρονται παρακάτω και συγκεκριμένα:

1Την  αποδοχή  του  συμμετέχοντος  «ELDON”S HELLAS LTD»,  γιατί  καλύπτει  τις  ζητούμενες
τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η διακήρυξη (παραρτ.. 1),  ώστε να συνεχίσει στο επόμενο
στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς.

2.Την  αποδοχή  του  συμμετέχοντος  «Δ.  ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  Α.Ε.  »  γιατί  καλύπτει  τις
ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η διακήρυξη (παραρτ.. 1), ώστε να συνεχίσει στο
επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς.

3.Την  αποδοχή  του  συμμετέχοντος  «GAND OIL »γιατί  καλύπτει  τις  ζητούμενες  τεχνικές
προδιαγραφές που θέτει η διακήρυξη (παραρτ.. 1), ώστε να συνεχίσει στο επόμενο στάδιο του
διαγωνισμού, ήτοι την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς.

4.Τον αποκλεισμό  του συμμετέχοντος  «ΝΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  & ΣΙΑ  Ο.Ε.»  γιατί  λείπουν  τα
τεχνικά φυλλάδια και τα έγγραφα καταχώρησης στο ΓΧΚ, για όλα τα είδη. 

Για τις ομάδες Α, Β, Γ, Δ,   Ε,  ΣΤ  (ΚΑΥΣΙΜΑ)

Την    αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας «ΝΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» καθώς καλύπτει
τα ζητούμενα από την διακήρυξη και την σχετική μελέτη δικαιολογητικά ώστε να συνεχίσει στο
επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς.

Για τις ομάδες Α, Β,  Δ,   Ε,  ΣΤ  (ΚΑΥΣΙΜΑ)
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Την    αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας ««Πουλιάνος Α. Πουλιάνος Ν. ΟΕ» καθώς καλύπτει
τα ζητούμενα από την διακήρυξη και την σχετική μελέτη δικαιολογητικά ώστε να συνεχίσει στο
επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς.

Κατά της παρούσας απόφασης μπορεί να ασκηθεί προδικαστική προσφυγή, από τους συμμετέχο-
ντες στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ,(άρθρο 3.4 της  διακήρυξης)

Πίνακας 1: Έλεγχος Δικαιολογητικών

α/
α

Επωνυμία Υποβληθέντα
Δικαιολογητικά ΟΜΑΔΑ

Ηλεκτρονικά Ταχυδρομικά
1 ELDON”S HELLAS LTD ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ

ΕΕΕΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ(
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΦΥΛΛΟ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΧΚ)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΒΕΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΚΠΡΟΣ/ΣΗΣ ΓΕΜΗ 
-ELDON”S HELLAS 
LTD
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΓΧΚ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΚΠΡΟΣ/ΣΗΣ ΓΕΜΗ 
ELDON”S ΑΕΒΕ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 
9001 2008-ELDON”S 
HELLAS LTD
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 
9001 2008-Ε

Ζ,Η,Θ-
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Τεχνική Προσφορά
Τεχνικά φυλλάδια 

καλύπτουν τις 
ζητούμενες τεχνικές
προδιαγραφές

2 Δ.  ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Ε. 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΕΕΕΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ(
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΓΧΚ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 
ΔΗΜ/ΣΗΣ ΣΕ ΦΕΚ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΓΕΜΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΓΕΜΗ ΠΕΡΙ ΜΗ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ISO
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΓΧΚ
ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΧΚ
ΤΕΧΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 
-ΤDS

Ζ,Η,Θ-
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
Τεχνική Προσφορά
Τεχνικά φυλλάδια

καλύπτουν τις 
ζητούμενες τεχνικές
προδιαγραφές
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3
GAND OIL 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΕΕΕΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΦΥΛΛΟ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΧΚ 
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΔΕΙΑΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΔΕΙΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΧΚ
ΦΥΛΛΟ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 

Ζ,Η,Θ, 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Τεχνική Προσφορά
Τεχνικά φυλλάδια 

 καλύπτουν τις 
ζητούμενες τεχνικές
προδιαγραφές

4
ΝΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΕΕΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΦΥΛΛΟ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 1. Ζ,Η,Θ,
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
Λείπουν τα 
τεχνικά 
φυλλάδια, τα 
έγγραφα 
καταχώρησης στο
ΓΧΚ, και οι 
υπόλοιπες 
πιστοποιήσεις για
όλα τα είδη 

2  Α, Β, Γ, Δ,   Ε,  
ΣΤ-ΚΑΥΣΙΜΑ
 
ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ 
ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

5 ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ Α.  ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ
Ν. Ο.Ε.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΕΕΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΦΥΛΛΟ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
ΕΓΓΡΑΦΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
ΕΓΓΡΑΦΑ

 Α, Β,  Δ,   Ε, ΣΤ
ΚΑΥΣΙΜΑ

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ 
ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

      Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.   

       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον  πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,
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 τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
 την εισήγηση της επιτροπής 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

  Καθορίζει το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών να γίνει την Τετάρτη 8   

   Αυγούστου 2018 και ώρα 10.00 π. μ.

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  477/2018.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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