
  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την  10ην  του μηνός  Φεβρουαρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

11:00΄ ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.  2078/5-2-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε τα 

θέματα της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δήμου. 

Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,  

2. Ξυριδάκη Παντελή, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Μπονάτσο Χαράλαμπο,  

4. Γκιζελή Αλίκη,  

5. Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική, 

6. Παλαιολόγου Μαρία - Χριστίνα, 

7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη, 

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των 

κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου επτά (7) τακτικών μελών παρόντες ήταν 

έξι (6) και απών ένας  (1) ήτοι: ο κ. Χαροκόπος Παντελής. 

Τον απόντα κ. Χαροκόπο Παντελή αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 

Χανακούλας Αθανάσιος. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, κατόπιν 

λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/2020) η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020) και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 163 (Α.Π. 33282/29-5-

2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ως  εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 

Ξυριδάκης Παντελής, Γκιζελή Αλίκη, Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα και Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και o υπάλληλος του Δήμου κ. Moύτσιος 

Γεώργιος. 
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Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ 20Ο Η.Δ. 

Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου και αξιολόγησης των ελλειπόντων δικαιολογητικών κατακύρωσης 

του προσωρινού αναδόχου του επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για 

την προμήθεια καυσίμων, για το τμήμα 2: «Βενζίνη αμόλυβδη 95 RON». 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

   
Με την υπ’ αριθμ.281/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΖΑ5ΩΗ8-ΑΦ2) αναδείχθηκε ως 

προσωρινός ανάδοχος του επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια 

καυσίμων για το τμήμα 2: «Βενζίνη αμόλυβδη 95 RON», ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία: «ΑΦΟΙ 

ΒΑΜΒΟΥΔΑΚΗ ΟΕ», ενώ ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος, όσον αφορά το τμήμα 1: «Πετρέλαιο diesel», για το 

οποίο εγκρίθηκε η επανάληψή του.  

Η εν λόγω απόφαση, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών, κοινοποιήθηκε στις 02-10-2020 στους συμμετέχοντες, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 

του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου άσκησης προσφυγών, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ.281/2020 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, απεστάλη στις 13-10-2020 στον προσωρινό ανάδοχο για το τμήμα 2: 

«Βενζίνη αμόλυβδη 95 RON», μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, η υπ’ αρ.πρωτ.14276/13-10-2020 πρόσκληση 

υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Ανταποκρινόμενος στην ως άνω πρόσκληση, ο προσωρινός ανάδοχος για το τμήμα 2: «Βενζίνη αμόλυβδη 95 

RON», υπέβαλε εμπρόθεσμα σε ηλεκτρονική μορφή και κατέθεσε σε έντυπη μορφή, τα δικαιολογητικά 

κατακύρωσης. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου έγινε στις 27-10-2020, ημέρα Τρίτη, από την αρμόδια Επιτροπή, 

η οποία συνέταξε το 3ο πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης, με το 

οποίο η Επιτροπή διαγωνισμού πρότεινε προς την Οικονομική επιτροπή να εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας 

υποβολής των ελλειπόντων δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, για το τμήμα 2: «Βενζίνη 

αμόλυβδη 95 RON», με την επωνυμία: «ΑΦΟΙ ΒΑΜΒΟΥΔΑΚΗ ΟΕ», για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση τους 

από τις αρμόδιες αρχές».  

Με την υπ’ αριθμ.334/2020 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή (ΑΔΑ: ΨΑΙΛΩΗ8-5ΗΛ) ενέκρινε την 

παράταση της προθεσμίας υποβολής των αναφερομένων στο 3ο πρακτικό δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

προσωρινού αναδόχου του επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια 

καυσίμων, για το τμήμα 2: «Βενζίνη αμόλυβδη 95 RON», για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις 

αρμόδιες αρχές. Η ως άνω απόφαση κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο και στην επιτροπή διαγωνισμού στις 

11/11/2020, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

   

Ακολούθως η αρμόδια Επιτροπή, συνέταξε το 4ο πρακτικό ελέγχου και αξιολόγησης των ελλειπόντων 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, το οποίο υποβάλλει για έγκριση και έχει ως εξής: 
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“Στο Ψυχικό την 05/02/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 συνήλθε σε συνεδρίαση με τη 
μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του 
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 161/18-06-2020, απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΚΨΧΩΗ8-Γ5Ο), προκειμένου να προβεί στον έλεγχο και αξιολόγηση των 
ελλειπόντων δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ο προσωρινός ανάδοχος για το τμήμα 2: 
«Βενζίνη αμόλυβδη 95 RON», στο πλαίσιο διενέργειας του επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια καυσίμων με αριθμ. Διακήρυξης 8499/25-06-2020, η 
οποία έλαβε τον υπ΄ αριθμ. 92546 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και 
αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 
20PROC006927206 2020-06-26. 

 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
 
1) Αγγελική  Δεληγιώργη ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός – Πρόεδρος  

2) Αικατερίνη Παραμπάτη ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός –Μέλος 

3) Στέφανος Μπενέτος  ΔΕ Μηχανοτεχνιτών - Μέλος  
 

Με το 3ο πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της ανωτέρω 
διακήρυξης, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε προς την Οικονομική Επιτροπή την παράταση της 
προθεσμίας υποβολής των ελλειπόντων δικαιολογητικών που αναφέρονται στην με αύξοντα αριθμό 14 
Υπεύθυνη Δήλωση του προσωρινού αναδόχου για το τμήμα 2: «Βενζίνη αμόλυβδη 95 RON», για όσο 
χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες αρχές.  

Με την υπ΄αριθμ.334/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΑΙΛΩΗ8-5ΗΛ), η οποία 
κοινοποιήθηκε στον συμμετέχοντα στις 11-11-2020, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό. 

Σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ.334/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ο προσωρινός 
ανάδοχος του επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια 
καυσίμων για το τμήμα 2: «Βενζίνη αμόλυβδη 95 RON», με την επωνυμία: «ΑΦΟΙ ΒΑΜΒΟΥΔΑΚΗ ΟΕ», 
υπέβαλε μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στις 03/02/2021 τα 
ελλείποντα δικαιολογητικά κατακύρωσης σε ηλεκτρονική μορφή και στις 04/02/2021 σχετική υπεύθυνη 
δήλωση καθώς επίσης τα κατέθεσε έντυπα στο πρωτόκολλο του Δήμου στις 05/02/2021, με αρ. πρωτ. 
2069, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Πρόεδρο της Επιτροπής, κατά την έναρξη της 
διαδικασίας . 

  
Η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο  και αξιολόγηση των ελλειπόντων δικαιολογητικών και της από 

04/02/2021 υπεύθυνης δήλωσης, του προσωρινού αναδόχου για το τμήμα 2.  
Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν και ελέγχθηκαν είναι τα ακόλουθα: 

 Το με αρ. πιστοποιητικό 243824/20-10-2020 
Περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης (οικονομικού ενδιαφέροντος, πτωχευτικής διαδικασίας και 

διαδικασίας συνδιαλλαγής/εξυγίανσης): 1) πτώχευσης-παύσης πληρωμών, 2) αναγκαστικής 
διαχείρισης, 3) συνδιαλλαγής-εξυγίανσης, 4) διορισμού εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή, 5) υπαγωγής 
στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, 6) σχεδίου αναδιοργάνωσης, 7) λύσεως εταιρείας   και 8) 
υπαγωγής: α) στην έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων με δεσμευτική δύναμη για το 
σύνολο των πιστωτών, β) σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης του Ν. 4307/2014, του Πρωτοδικείου 
Αθηνών. 

 Το με αρ. πρωτ. 16327/19.01.2021 αντίγραφο Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
Αθηνών για τον κ. Βαμβουδάκη Χαράλαμπο και 

 Το με αρ. πρωτ. 13689/18.01.2021 αντίγραφο Ποινικού Μητρώου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
Αθηνών για τον κ. Βαμβουδάκη Γεώργιο. 

 Η από 04-02-2021 Υπεύθυνη Δήλωση του εκπροσώπου της εταιρείας, σύμφωνα με την οποία η 
καθυστέρηση στην υποβολή των ελλειπόντων δικαιολογητικών οφείλεται στο γεγονός ότι το με αρ. 
243824/20-10-2020 πιστοποιητικό περιήλθε στην εταιρεία την 01/02/2021 λόγω κωλυσιεργίας της 
υπηρεσίας προς την οποία υπέβαλε την σχετική αίτηση, με αποτέλεσμα την αναντιστοιχία της 
ημερομηνίας του ως άνω πιστοποιητικού και της ημερομηνίας απόφασης της Οικονομικής επιτροπής. 

 
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή διαγωνισμού προτείνει προς την Οικονομική επιτροπή την 

κατακύρωση του αποτελέσματος του επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των 
ορίων για την προμήθεια καυσίμων, για το τμήμα 2: «Βενζίνη αμόλυβδη 95 RON» στον οικονομικό 
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φορέα με την επωνυμία: «ΑΦΟΙ ΒΑΜΒΟΥΔΑΚΗ ΟΕ», ο οποίος προσέφερε ποσοστό έκπτωσης ένα 
τοις εκατό (1%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την 
ημέρα παράδοσης του, όπως αυτή πιστοποιείται από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης 
τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, μέχρι του ποσού των 100.685,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% 
(=24.164,40 €), δηλαδή μέχρι του συνολικού ποσού των 124.849,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.” 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων στ και ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4735/2020 

(ΦΕΚ Α 197/12-10-2020) η Οικονομική Επιτροπή: 

 «στ) Αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και 

κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε 

έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και 

αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. 

ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη 

σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της. 

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, 

ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του 

δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την έγκριση και 

παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016». 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε με την παρ.25 του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ-171 Α)  και ισχύει: «Στην απόφαση 

κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης 

σύμφωνα με τα άρθρα 127 και 360 και επόμενα» του ν.4412/2016. 

Στην προκειμένη περίπτωση ισχύουν τα εξής: 

 «Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση 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, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική 

προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας 

ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά 

πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα 

μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα 

του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες 

από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης». 

Βάσει των ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει: 

1. Το 4ο πρακτικό ελέγχου και αξιολόγησης των ελλειπόντων δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού 

αναδόχου του επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια 

καυσίμων, για το τμήμα 2: «Βενζίνη αμόλυβδη 95 RON» 
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2. Την κατακύρωση του αποτελέσματος του ως άνω διαγωνισμού για το τμήμα 2: «Βενζίνη αμόλυβδη 95 

RON» της υπ’ αριθμ.10/2020 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στον οικονομικό φορέα με την 

επωνυμία: «ΑΦΟΙ ΒΑΜΒΟΥΔΑΚΗ ΟΕ», Κατεχάκη 16, Τ.Κ. 11525 Αθήνα, ΑΦΜ: 082300158, ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ,  

ο οποίος προσέφερε ποσοστό έκπτωσης ένα τοις εκατό (1%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση 

τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτή πιστοποιείται από το εκάστοτε 

εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέχρι του ποσού των 100.685,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% 

(=24.164,40€), δηλαδή μέχρι του συνολικού ποσού των 124.849,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος δύναται βάσει των οριζομένων στη διακήρυξη να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης σε 

ποσοστό έως και 20% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 20.345,00 ευρώ 

πλέον Φ.Π.Α. 24% (=4.882,80 €), ήτοι στο συνολικό ποσό των 25.227,80 ευρώ, με μονομερή δήλωση του Δήμου 

πριν τη λήξη της σύμβασης, είτε για συμπληρωματικές ποσότητες μέσα στον συμβατικό χρόνο, όταν προκύψουν 

νέες ανάγκες προμήθειας βενζίνης αμόλυβδης 95 RON είτε για παράταση ισχύος της σύμβασης μέχρι τη σύναψη 

νέας σύμβασης, πάντοτε εντός των πλαισίων της ανωτέρω προαίρεσης, είτε από αυξήσεις στην τιμή της βενζίνης 

αμόλυβδης 95 RON. 

     Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  

 

Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν 

με το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4735/2020, 

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.25 του άρθρου 

107 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ-171 Α)  και ισχύει, 

5. Τις υπ’ αριθμ.281/2020 και 334/2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, 

6. Το από 5-2-2021  4ο πρακτικό ελέγχου και αξιολόγησης των ελλειπόντων δικαιολογητικών κατακύρωσης της 

αρμόδιας Επιτροπής, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει: 

1. Το 4ο πρακτικό ελέγχου και αξιολόγησης των ελλειπόντων δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού 

αναδόχου του επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια 

καυσίμων, για το τμήμα 2: «Βενζίνη αμόλυβδη 95 RON» 

2. Την κατακύρωση του αποτελέσματος του ως άνω διαγωνισμού για το τμήμα 2: «Βενζίνη αμόλυβδη 95 

RON» της υπ’ αριθμ.10/2020 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στον οικονομικό φορέα με την 

επωνυμία: «ΑΦΟΙ ΒΑΜΒΟΥΔΑΚΗ ΟΕ», Κατεχάκη 16, Τ.Κ. 11525 Αθήνα, ΑΦΜ: 082300158, ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ,  

ο οποίος προσέφερε ποσοστό έκπτωσης ένα τοις εκατό (1%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση 
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τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτή πιστοποιείται από το εκάστοτε 

εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέχρι του ποσού των 100.685,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% 

(=24.164,40€), δηλαδή μέχρι του συνολικού ποσού των 124.849,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος δύναται βάσει των οριζομένων στη διακήρυξη να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης σε 

ποσοστό έως και 20% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 20.345,00 ευρώ 

πλέον Φ.Π.Α. 24% (=4.882,80 €), ήτοι στο συνολικό ποσό των 25.227,80 ευρώ, με μονομερή δήλωση του Δήμου 

πριν τη λήξη της σύμβασης, είτε για συμπληρωματικές ποσότητες μέσα στον συμβατικό χρόνο, όταν προκύψουν 

νέες ανάγκες προμήθειας βενζίνης αμόλυβδης 95 RON είτε για παράταση ισχύος της σύμβασης μέχρι τη σύναψη 

νέας σύμβασης, πάντοτε εντός των πλαισίων της ανωτέρω προαίρεσης, είτε από αυξήσεις στην τιμή της βενζίνης 

αμόλυβδης 95 RON. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 31/2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 3ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

10ην Φεβρουαρίου 2021 

Ψυχικό, 19-2-2021 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

Μπονάτσος Χαράλαμπος,  

Γκιζελή Αλίκη 

Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική 

Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα 

Ξυριδάκης Παντελής 

Χανακούλας Αθανάσιος 

                ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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