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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..3η/2019..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 5ης-2-2019 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..46/2019.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..3ης/5-2-2019.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..5η Φεβρουαρίου 2019.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..9:00.. η 
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, 
επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. 
6492/1-2-2019.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου 
Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆:«Λήψη απόφασης για παραίτηση από δικόγραφο». 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆:«ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ». 
3ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆:«Έγκριση πρακτικού, κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως 
έκπτωτου, συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας, του συνοπτικού 
διαγωνισµού, «Υπηρεσιών ταφών εκταφών στα κοιµητήρια των δηµοτικών 
κοινοτήτων», συνολικού ποσού 39.996,20€, συµπ/νου ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Τροποποίηση της αριθ. 506/2018 ΑΟΕ ως προς την Επιτροπή 
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισµού για την 
«Υπηρεσία Συντήρησης & Επισκευής Ηλεκτρο-Μηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων & ∆εξαµενών Πόσιµου Νερού».  
ΘΕΜΑ 2ο: «1)Έγκριση πρακτικών Νο1 & 2 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού  για την παροχή υπηρεσιών  «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ   ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 
ΜΕΣΩΝ  ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ» συνολικής 
προϋπολογιζόµενης αξίας 112.500,00 €, - (CPV) : 66514110-0  - Α∆ΑΜ: 
18REQ003968740 και 2) Έγκριση ανάδειξης προσωρινού  Αναδόχου την 
εταιρεία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση  Πρακτικού  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια 
ασφάλτου  και λήψη σχετικής απόφασης».  
� ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης 

αποτελέσµατος ανοικτού διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδοτών  για 
την προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες του 
∆ήµου ∆ιονύσου και των Νοµικών Προσώπων αυτού για το έτος 2018-
2019».  
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ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση Πρακτικών για την µίσθωση ακινήτου για τη µίσθωση 
κτιρίου για τη µεταστέγαση των υπηρεσιών του τµήµατος Κοινωνικής 
Προστασίας Παιδείας Πολιτισµού & Αθλητισµού».  
ΘΕΜΑ 6ο: «Τροποποίηση Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του 
ανοικτού  διαγωνισµού για την υπηρεσία «Φύλαξη κτιρίων εγκαταστάσεων και 
χώρων του ∆ήµου ∆ιονύσου σύµφωνα µε το άρθ. 21 παρ. 11 του 
ν.3731/2008» συνολικού προϋπολογισµού 406.000,00€».  
ΘΕΜΑ 7ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου ∆΄ 
τριµήνου οικονοµικού έτους 2018» 
ΘΕΜΑ 8ο: «Ορισµός ∆ικηγόρου για την εκπροσώπηση του ∆ήµου σε ποινική 
δίκη» 
 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         1. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  2. Καλαφατέλης Ιωάννης 
3. Στάικος Θεόδωρος     3. Κριεµάδης Στέφανος 
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα    4. Κοντάκης Κυριάκος 
5. Τσούκας Παναγιώτης 
 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 Ο ∆Σ κ. Κωστάκης ∆ηµήτριος προσήλθε µετά την ψήφιση του 2ου ΕΗ∆ 
θέµατος. 
 
 Αριθµός Απόφασης:  ..46/2019.. 

 
� ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης 

αποτελέσµατος ανοικτού διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδοτών  για 
την προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες του 
∆ήµου ∆ιονύσου και των Νοµικών Προσώπων αυτού για το έτος 2018-
2019».  

 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα κάτωθι έγγραφα στοιχεία: 
 
   Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθ.  476/11.12.2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε 
την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά Νο1 και Νο 2  της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός για την 
οµάδα Α (πετρέλαιο κίνησης , αµόλυβδη βενζίνη και λιπαντικά ) στην 
εταιρεία «ΕΤΜΕΚΑΤ ΦΩΤΗΣ ΓΡΙΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 
ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και για τις οµάδες Β-Ε ( πετρέλαιο θέρµανσης ) 
στην εταιρεία «ΑΘΗΝΑ ∆ΙΟΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» ως 
προσωρινοί ανάδοχοι.   

2. Την υπ’ αρθ. Πρωτ. 43802/17.12.2018 πρόσκληση της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, η οποία κοινοποιήθηκε στους 
προσωρινούς αναδόχους µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.   να προσκοµίσουν τα προβλεπόµενα από την διακήρυξη 
δικαιολογητικά κατακύρωσης εντός δεκαπέντε εργασίµων  ηµερών. 
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3. Τα δικαιολογητικά  κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων τα οποίο 
υποβλήθηκαν σε ηλεκτρονική µορφή στην πλατφόρµα του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ 
και σε έντυπη µορφή στο πρωτόκολλο του ∆ήµου. 

4. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 5811/29.01.2019 Πρακτικό Νο3  της Επιτροπής 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ 
αριθ. 350/28.08.2018 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε 
το οποίο : 

 
 «…Με το Πρακτικό Νο2 της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών 
προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την ανωτέρω 
διακήρυξη, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη των εταιρειών:  
α)  «ΕΤΜΕΚΑΤ ΦΩΤΗΣ ΓΡΙΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  . » µε α/α 
προσφοράς 113795 
β) «ΑΘΗΝΑ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ .», µε α/α 
προσφοράς 116441 
Με την υπ΄αριθ. 3696/25-9-18 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και κοινοποιήθηκε στους συµµετέχοντες µέσω 
του ΕΣΗ∆ΗΣ. 
 
Σε συνέχεια της 476/11.12.2018  ΑΟΕ , απεστάλη στις ανωτέρω εταιρείες, 
µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ, ηλεκτρονική πρόσκληση µε αριθµ πρωτ. 43802/17-12-2018 µε 
την οποία κλήθηκαν να υποβάλουν εντός προθεσµίας, δέκα πέντε(15) 
εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτές, 
τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
που αναφέρονται στην ανωτέρω διακήρυξη.   
Η ανωτέρω πρόσκληση, όπως φαίνεται στο σύστηµα του ΕΣΗ∆ΗΣ 
κοινοποιήθηκε στους προσωρινούς αναδόχους την ∆ευτέρα 17/12/2018.  Οι 
προσωρινοί ανάδοχοι υπέβαλλαν: «ΕΤΜΕΚΑΤ ΦΩΤΗΣ ΓΡΙΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 
ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  . » ηλεκτρονικά την  ∆ευτέρα 24/12/2018 το φάκελο 
δικαιολογητικών κατακύρωσης και σε έντυπη µορφή στο πρωτόκολλο του 
∆ήµου στις  24/12/2018(αρ. Πρωτ 44847) & η  «ΑΘΗΝΑ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ .», ηλεκτρονικά την Πέµπτη 03/01/2019 και 
συµπληρωµατικά στις 18/1/2019 κατόπιν αιτήµατος της Επιτροπής για 
συµπληρωµατικά δικαιολογητικά στις 16/1/2019, το φάκελο δικαιολογητικών 
κατακύρωσης και σε έντυπη µορφή στο πρωτόκολλο του ∆ήµου στις 
03/01/2019(αρ. Πρωτ 229). 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 3.2 της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, 
υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείων pdf και προσκοµίζονται κατά 
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία 
υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  
Συνεπώς, η κατάθεσή τους ήταν εµπρόθεσµη.  
 
Η Επιτροπή προχώρησε στις 16/01/2019 στην ηλεκτρονική αποσφράγιση 
του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
 Όπως διαπιστώθηκε: 
1) για την εταιρεία « ΕΤΜΕΚΑΤ ΦΩΤΗΣ ΓΡΙΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ .» υποβλήθηκαν δικαιολογητικά ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος 
στις 24/12/2018 και εντός της ίδιας ηµέρας προσκοµίστηκαν δικαιολογητικά σε 
έντυπη µορφή µε το υπ. αριθ. Πρωτ. 44847/24-12-2018. Στη συνέχεια η 
Επιτροπή προχώρησε στην  αποσφράγιση του φακέλου των έντυπων 
επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και βρέθηκαν 
τα ακόλουθα: 

Αντίγραφο ποινικού µητρώου Φιλάρετου Γρίβα 
Αντίγραφο ποινικού µητρώου Αθανάσιου Γρίβα 
Αντίγραφο ποινικού µητρώου Γεωργίας Γρίβα 
Υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε το αρθρ. 74 του Ν. 4412/2016 
Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά µε τους Οργανισµούς Κοινωνικής 

ασφάλισης  
Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας  
Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας για συµµετοχή σε διαγωνισµό και 

είσπραξη χρηµάτων του  Αθανάσιου Γρίβα  
Πιστοποιητικό περί µη κατάθεσης ∆ικόγραφου Αίτησης για Υπαγωγή στο 

Καθεστώς Ειδικής Εκκαθάρισης 
Πιστοποιητικό περί Λύσεως Εταιρίας 
Πιστοποιητικό από το Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου για διορισµό ή 

αντικατάσταση εκκαθαριστού ή συνεκκαθαριστού 
Πιστοποιητικό περί µη κατάθεσης δικόγραφου αίτησης συνδιαλλαγής- 

εξυγίανσης 
Πιστοποιητικό περί µη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση 
Πιστοποιητικό από το τµήµα πτωχεύσεων περί µη πτωχεύσεως  
Πιστοποιητικό από το τµήµα πινακίων περί µη κατάθεσης δικόγραφου 

πτωχεύσεων 
Πιστοποιητικό περί µη κατάθεσης δικόγραφου αίτησης σχεδίου 

αναδιοργάνωσης 
Πιστοποιητικό περί µη κατάθεσης δικόγραφου 

εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή 
Αποδεικτικό ενηµερότητας για χρέη προς το ∆ηµόσιο 
Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας 
Γενικό Πιστοποιητικό από το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθήνας 
Ένορκη Βεβαίωση του Αθανάσιου Γρίβα 
Αναλυτική Κατάσταση Μετόχων 
Βιβλίο Μετόχων 
Καταλληλότητα Επαγγελµατικής ∆ραστηριότητας 
Αρ. ΦΕΚ 201/27/1/2016 
ΦΕΚ Σύστασης 

 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν 
ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη µορφή είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα 
προβλέπει το άρθρο 3.2 της διακήρυξης.  
 
Βάσει των ανωτέρω, προτείνεται προς τη Οικονοµική επιτροπή η κατακύρωση 
της «Προµήθειας Υγρών Καυσίµων και Λιπαντικών για το έτος 2018-2019»  
στην εταιρία « ΕΤΜΕΚΑΤ ΦΩΤΗΣ ΓΡΙΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ » για  τις κατηγορίες στις οποίες συµµετέχει όπως αναλυτικά 
αναγράφονται στην 3696/25-9-18 απόφαση της Ο.Ε. ως ακολούθως: 
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α) την εταιρεία «ΕΤΜΕΚΑΤ ΦΩΤΗΣ ΓΡΙΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 
ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΑΦΜ 999632427,∆ΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ  µε 
έδρα επί της Λ. Αναπαύσεως 23, Βριλήσσια Αττικής, για την οµάδα Α 
(Υπό-οµάδα Α1) : Πετρέλαιο κίνησης & αµόλυβδη βενζίνη για το ∆ήµο 
∆ιονύσου ,µε έκπτωση 3% στη µέση τιµή λιανικής πώλησης και µέχρι το 
ποσό των 408.394,00€  συµπ/νου Φ.Π.Α. 24% , 

β) την εταιρεία «ΕΤΜΕΚΑΤ ΦΩΤΗΣ ΓΡΙΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 
ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΑΦΜ 999632427,∆ΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ  µε 
έδρα επί της Λ. Αναπαύσεως 23, Βριλήσσια Αττικής, για την οµάδα Α 
(Υπό-οµάδα Α2) : Λιπαντικά για το ∆ήµο ∆ιονύσου και µέχρι το ποσό 
των 6.187,00€  συµπ/νου Φ.Π.Α. 24%  , 

  

2) για την εταιρεία «ΑΘΗΝΑ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε » 
υποβλήθηκαν δικαιολογητικά ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος στις 3-1-2019 
και εντός της ίδιας  µέρας προσκοµίστηκαν δικαιολογητικά σε έντυπη µορφή µε 
το υπ. αριθ. Πρωτ. 229/3-1-2019 και συµπληρωµατικά δικαιολογητικά κατόπιν 
αίτησης της επιτροπής στις 18-1-2019. Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε 
στην  αποσφράγιση του φακέλου των έντυπων επικαιροποιηµένων 
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και βρέθηκαν τα ακόλουθα: 

Αντίγραφο ποινικού µητρώου Αθηνάς Παπαγεωργίου  
Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας  
Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά µε τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης 
Αποδεικτικό ενηµερότητας για χρέη προς το ∆ηµόσιο  
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού 
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 74 του ν/4412/2016 
Γενικό Πιστοποιητικό από το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο 

Αθήνας 
Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης 
Πιστοποιητικό περί µη κατάθεσης δικόγραφου αίτησης σχεδίου 

αναδιοργάνωσης 
Πιστοποιητικό περί µη κατάθεσης δικόγραφου 

εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή 
Πιστοποιητικό περί µη κατάθεσης δικόγραφου πτωχεύσεων 
Πιστοποιητικό περί µη κατάθεσης δικόγραφου αίτησης συνδιαλλαγής-

εξυγίανσης άρθρ.99 Ν.3588/2007 
Πιστοποιητικό περί µη κατάθεσης δικόγραφου αίτησης για υπαγωγή στο 

καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης 
Πιστοποιητικό περί µη κατάθεσης δικόγραφου περί λύσεως της εταιρίας 
Πιστοποιητικό ισχ’υουσας εκπροσώπισης 
Γενικό πιστοποιητικό 
Τροποποίηση καταστατικού 
Ένορκη Βεβαίωση του Αθηνάς Παπαγεωργίου 
Απόφαση Χορήγησης Άδειας Εγκατάστασης 
Απόφαση Ανανέωσης Άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρµανσης 
ISO 14001 
ISO 9001  
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Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν 
ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη µορφή είναι πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα 
προβλέπει το άρθρο 3.2 της διακήρυξης.  
 
 
Βάσει των ανωτέρω, προτείνεται προς τη Οικονοµική επιτροπή η κατακύρωση 
της«Προµήθειας Υγρών Καυσίµων και Λιπαντικών για το έτος 2018-2019»  
στην  «ΑΘΗΝΑ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε » για  τις 
κατηγορίες στις οποίες συµµετέχει όπως αναλυτικά αναγράφονται στην 
3696/25-9-18 απόφαση της Ο.Ε. ως ακολούθως: 
 

α) την εταιρεία «ΑΘΗΝΑ ∆ΙΟΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε», ΑΦΜ 
998323067,∆ΟΥ Κηφισιάς µε έδρα επί της Βιλτανιώτη 27,Κ. Κηφισιά , 
για την οµάδα Β: Πετρέλαιο θέρµανσης  για το ∆ήµο ∆ιονύσου , µε 
έκπτωση 7,65% στη µέση τιµή λιανικής πώλησης και µέχρι το ποσό των 
31.620,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24% ,  

β) την εταιρεία «ΑΘΗΝΑ ∆ΙΟΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε», ΑΦΜ 
998323067,∆ΟΥ Κηφισιάς µε έδρα επί της Βιλτανιώτη 27,Κ. Κηφισιά, 
για την οµάδα Γ: Πετρέλαιο θέρµανσης για το Ν.Π.∆.∆. «Σχολική 
Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου 
∆ιονύσου» , µε έκπτωση 7,65% στη µέση τιµή λιανικής πώλησης και 
µέχρι το ποσό των 94.997,02€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24% , 

 

γ) την εταιρεία «ΑΘΗΝΑ ∆ΙΟΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε», ΑΦΜ 
998323067,∆ΟΥ Κηφισιάς µε έδρα επί της Βιλτανιώτη 27,Κ. Κηφισιά, 
για την οµάδα ∆: Πετρέλαιο θέρµανσης για το Ν.Π.∆.∆. «Σχολική 
Επιτροπή Σχολικών Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου 
∆ιονύσου» , µε έκπτωση 7,65% στη µέση τιµή λιανικής πώλησης και 
µέχρι το ποσό των 81.853,64€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24% , 

 

δ) την εταιρεία «ΑΘΗΝΑ ∆ΙΟΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε», ΑΦΜ 
998323067,∆ΟΥ Κηφισιάς µε έδρα επί της Βιλτανιώτη 27,Κ. Κηφισιά, 
για την οµάδα Ε: Πετρέλαιο θέρµανσης για το Ν.Π.∆.∆. «Κοινωνική 
Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου ,Η ΕΣΤΙΑ», µε 
έκπτωση 7,65% στη µέση τιµή λιανικής πώλησης και µέχρι το ποσό των 
44.995,26€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24% , 

 

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν 
πρακτικό και το υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα….» 

                          
 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως  ληφθεί Απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής για: 

 
1.- Την έγκριση του Πρακτικού Νο3  της Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού και 
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2.- Την ανακήρυξη οριστικών αναδόχων του διαγωνισµού ως 
ακολούθως :   
 
α) την εταιρεία «ΕΤΜΕΚΑΤ ΦΩΤΗΣ ΓΡΙΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 
ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΑΦΜ 999632427,∆ΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ  µε 
έδρα επί της Λ. Αναπαύσεως 23, Βριλήσσια Αττικής, για την οµάδα Α 
(Υπό-οµάδα Α1) : Πετρέλαιο κίνησης & αµόλυβδη βενζίνη για το ∆ήµο 
∆ιονύσου ,µε έκπτωση 3% στη µέση τιµή λιανικής πώλησης και µέχρι 
το ποσό των 408.394,00€  συµπ/νου Φ.Π.Α. 24% , 

β) την εταιρεία «ΕΤΜΕΚΑΤ ΦΩΤΗΣ ΓΡΙΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 
ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΑΦΜ 999632427,∆ΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ  µε 
έδρα επί της Λ. Αναπαύσεως 23, Βριλήσσια Αττικής, για την οµάδα Α 
(Υπό-οµάδα Α2) : Λιπαντικά για το ∆ήµο ∆ιονύσου και µέχρι το ποσό 
των 6.187,00€  συµπ/νου Φ.Π.Α. 24%  ,  

γ) την εταιρεία «ΑΘΗΝΑ ∆ΙΟΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε», ΑΦΜ 
998323067,∆ΟΥ Κηφισιάς µε έδρα επί της Βιλτανιώτη 27,Κ. Κηφισιά , 
για την οµάδα Β: Πετρέλαιο θέρµανσης  για το ∆ήµο ∆ιονύσου , µε 
έκπτωση 7,65% στη µέση τιµή λιανικής πώλησης και µέχρι το ποσό 
των 31.620,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24% ,  

δ) την εταιρεία «ΑΘΗΝΑ ∆ΙΟΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε», ΑΦΜ 
998323067,∆ΟΥ Κηφισιάς µε έδρα επί της Βιλτανιώτη 27,Κ. Κηφισιά, 
για την οµάδα Γ: Πετρέλαιο θέρµανσης για το Ν.Π.∆.∆. «Σχολική 
Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου 
∆ιονύσου» , µε έκπτωση 7,65% στη µέση τιµή λιανικής πώλησης και 
µέχρι το ποσό των 94.997,02€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24% , 

ε) την εταιρεία «ΑΘΗΝΑ ∆ΙΟΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε», ΑΦΜ 
998323067,∆ΟΥ Κηφισιάς µε έδρα επί της Βιλτανιώτη 27,Κ. Κηφισιά, 
για την οµάδα ∆: Πετρέλαιο θέρµανσης για το Ν.Π.∆.∆. «Σχολική 
Επιτροπή Σχολικών Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου 
∆ιονύσου» , µε έκπτωση 7,65% στη µέση τιµή λιανικής πώλησης και 
µέχρι το ποσό των 81.853,64€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24% , 

στ) την εταιρεία «ΑΘΗΝΑ ∆ΙΟΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε», ΑΦΜ 
998323067,∆ΟΥ Κηφισιάς µε έδρα επί της Βιλτανιώτη 27,Κ. Κηφισιά, 
για την οµάδα Ε: Πετρέλαιο θέρµανσης για το Ν.Π.∆.∆. «Κοινωνική 
Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου ,Η ΕΣΤΙΑ», µε 
έκπτωση 7,65% στη µέση τιµή λιανικής πώλησης και µέχρι το ποσό 
των 44.995,26€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24% , 

 
 
Η ανωτέρω σύµβαση σύµφωνα µε το άρθρο 132 του Ν4412/2016 
δύναται να  τροποποιηθεί, χωρίς υπέρβαση του συµβατικού 
αντικειµένου. 
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         Η Οικονοµική επιτροπή 

      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση µε τα σχετικά έγγραφα στοιχεία. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
� Την υπ’ αριθ.  476/11.12.2018 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε 

την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά Νο1 και Νο 2  της Επιτροπής 
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός για την 
οµάδα Α (πετρέλαιο κίνησης , αµόλυβδη βενζίνη και λιπαντικά ) στην 
εταιρεία «ΕΤΜΕΚΑΤ ΦΩΤΗΣ ΓΡΙΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 
ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και για τις οµάδες Β-Ε ( πετρέλαιο θέρµανσης ) 
στην εταιρεία «ΑΘΗΝΑ ∆ΙΟΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» ως 
προσωρινοί ανάδοχοι.   
� Την υπ’ αρθ. Πρωτ. 43802/17.12.2018 πρόσκληση της Επιτροπής 

∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, η οποία κοινοποιήθηκε στους 
προσωρινούς αναδόχους µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.   να προσκοµίσουν τα προβλεπόµενα από την διακήρυξη 
δικαιολογητικά κατακύρωσης εντός δεκαπέντε εργασίµων  ηµερών. 
� Τα δικαιολογητικά  κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων τα οποίο 

υποβλήθηκαν σε ηλεκτρονική µορφή στην πλατφόρµα του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ 
και σε έντυπη µορφή στο πρωτόκολλο του ∆ήµου. 
� Το υπ’ αριθ. πρωτ. 5811/29.01.2019 Πρακτικό Νο3  της Επιτροπής 

∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού  
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 

1. Εγκρίνει το Πρακτικό Νο3  της Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια υγρών καυσίµων και 
λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και των Νοµικών 
Προσώπων αυτού για το έτος 2018-2019 

 
2.- Την ανακήρυξη οριστικών αναδόχων του διαγωνισµού για την 
προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου 
∆ιονύσου και των Νοµικών Προσώπων αυτού για το έτος 2018-2019 
ως ακολούθως :   
 
α) την εταιρεία «ΕΤΜΕΚΑΤ ΦΩΤΗΣ ΓΡΙΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 
ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΑΦΜ 999632427,∆ΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ  µε 
έδρα επί της Λ. Αναπαύσεως 23, Βριλήσσια Αττικής, για την οµάδα Α 
(Υπό-οµάδα Α1) : Πετρέλαιο κίνησης & αµόλυβδη βενζίνη για το ∆ήµο 
∆ιονύσου ,µε έκπτωση 3% στη µέση τιµή λιανικής πώλησης και µέχρι 
το ποσό των 408.394,00€  συµπ/νου Φ.Π.Α. 24% , 

β) την εταιρεία «ΕΤΜΕΚΑΤ ΦΩΤΗΣ ΓΡΙΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 
ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΑΦΜ 999632427,∆ΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ  µε 
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έδρα επί της Λ. Αναπαύσεως 23, Βριλήσσια Αττικής, για την οµάδα Α 
(Υπό-οµάδα Α2) : Λιπαντικά για το ∆ήµο ∆ιονύσου και µέχρι το ποσό 
των 6.187,00€  συµπ/νου Φ.Π.Α. 24%  ,  

γ) την εταιρεία «ΑΘΗΝΑ ∆ΙΟΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε», ΑΦΜ 
998323067,∆ΟΥ Κηφισιάς µε έδρα επί της Βιλτανιώτη 27,Κ. Κηφισιά , 
για την οµάδα Β: Πετρέλαιο θέρµανσης  για το ∆ήµο ∆ιονύσου , µε 
έκπτωση 7,65% στη µέση τιµή λιανικής πώλησης και µέχρι το ποσό 
των 31.620,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24% ,  

δ) την εταιρεία «ΑΘΗΝΑ ∆ΙΟΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε», ΑΦΜ 
998323067,∆ΟΥ Κηφισιάς µε έδρα επί της Βιλτανιώτη 27,Κ. Κηφισιά, 
για την οµάδα Γ: Πετρέλαιο θέρµανσης για το Ν.Π.∆.∆. «Σχολική 
Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου 
∆ιονύσου» , µε έκπτωση 7,65% στη µέση τιµή λιανικής πώλησης και 
µέχρι το ποσό των 94.997,02€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24% , 

ε) την εταιρεία «ΑΘΗΝΑ ∆ΙΟΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε», ΑΦΜ 
998323067,∆ΟΥ Κηφισιάς µε έδρα επί της Βιλτανιώτη 27,Κ. Κηφισιά, 
για την οµάδα ∆: Πετρέλαιο θέρµανσης για το Ν.Π.∆.∆. «Σχολική 
Επιτροπή Σχολικών Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου 
∆ιονύσου» , µε έκπτωση 7,65% στη µέση τιµή λιανικής πώλησης και 
µέχρι το ποσό των 81.853,64€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24% , 

στ) την εταιρεία «ΑΘΗΝΑ ∆ΙΟΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε», ΑΦΜ 
998323067,∆ΟΥ Κηφισιάς µε έδρα επί της Βιλτανιώτη 27,Κ. Κηφισιά, 
για την οµάδα Ε: Πετρέλαιο θέρµανσης για το Ν.Π.∆.∆. «Κοινωνική 
Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου ,Η ΕΣΤΙΑ», µε 
έκπτωση 7,65% στη µέση τιµή λιανικής πώλησης και µέχρι το ποσό 
των 44.995,26€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24% , 

 
 
Η ανωτέρω σύµβαση σύµφωνα µε το άρθρο 132 του Ν4412/2016 
δύναται να  τροποποιηθεί, χωρίς υπέρβαση του συµβατικού 
αντικειµένου. 

 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του 

προγράµµατος «∆ιαύγεια». 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Στάικος Θεόδωρος. 
2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
4. Τσούκας Παναγιώτης. 
5. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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