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           Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα 08ης Οκτωβρίου 2015, ηµέρα 
Πέµπτη και ώρα 10.00 π.µ , συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας, 
υπό την Προεδρία του προέδρου της , κ. Μαµσάκου Χριστόδουλου ∆ηµάρχου ∆ράµας, 
µετά από την 43586/05-10-2015 γραπτή πρόσκληση του, που δόθηκε σε καθένα από τα 
µέλη της Επιτροπής, µε αποδεικτικό και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87 Α/7-6/2010 ) . 

 

           Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών, 
βρέθηκαν   παρόντα 7 µέλη : 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1. Μαµσάκος Χριστόδουλος (πρόεδρος) 
2. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 
3. Σολάκης Αγγελος 
4. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
5. Μουρβετίδης Μιχαήλ 
6. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
7. Χαραλαµπίδης Ανδρέας 
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:  
 

1.        Ηλιάδης Νικόλαος 
2.        Ζαχαριάδη Παύλο 
 
 
 

          Το τακτικό µέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για 
την απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. 
Μουρβετίδης Μιχαήλ. 
 

          Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  ∆ήµου  
∆ράµας, γραµµατέως  της  Οικονοµικής Επιτροπής  του ∆ήµου  ∆ράµας, ο  κ. 
πρόεδρος κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης στα 
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.   
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         Ο κ. πρόεδρος, εισάγοντας  το 7o θέµα  της  ηµερήσιας  διάταξης παρουσιάζει 
στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ. 43412/02-10-2015 έγγραφο της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών, σχετικά µε την «Εκδίκαση ενστάσεων κατά του πρακτικού 
Νο 1/17-09-2015 του ηλεκτρονικού δηµόσιου ανοικτού διεθνή µειοδοτικού διαγωνισµού 
για την  «Προµήθεια Υγρών Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών», και καλεί τα µέλη να 
αποφασίσουν σχετικά. 

   
                     Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο έχει όπως 

παρακάτω: 
 

      Σας υποβάλλουµε τον φάκελο του ηλεκτρονικού δηµόσιου ανοικτού διεθνή 

µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια Υγρών Καυσίµων & 

Ελαιολιπαντικών» που περιλαµβάνει το Πρακτικό Νο 1 µαζί µε τις υποβληθείσες 

ενστάσεις των συµµετασχόντων εταιρειών:   

(1) Eurocar Hellas LTD (ΑΦΜ  --  099380299) 

(2) Κατίου Π. & Σία Ε.Ε. (ΑΦΜ  --  081728189)  

          (3) ∆. ∆ηµητρακόπουλος Α.Ε. (ΑΦΠ  --  998639154)  

κατά του πρακτικού  Νο1 που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής 

καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών και παρακαλούµε να αποφασίσετε σχετικά. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 1 
 

 Στη ∆ράµα, σήµερα 17-9-2015, οι �αρακάτω υ�ογράφοντες: 
 

1) Μελιάδης Μιλτιάδης          
 2) Λαλές Ευστράτιος         
 3) Χαιριστανίδης Ερωτόκριτος 
 

δηµοτικοί υ�άλληλοι, µέλη της ε�ιτρο�ής διενέργειας διαγωνισµών (ΕΚΠΟΤΑ) για το 
έτος 2015 σύµφωνα µε την υ�’αριθµ. 14/2015 Α�όφαση της Οικονοµικής Ε�ιτρο�ής 
του ∆ήµου ∆ράµας (Α∆Α: 6Ρ3ΥΩ9Μ-81Τ) �ροχωρήσαµε στη διενέργεια του 
ηλεκτρονικού  δηµόσιου ανοικτού διεθνούς µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
ανάδειξη �ροµηθευτών – χορηγητών για την «�ροµήθεια υγρών καυσίµων και 
ελαιολι�αντικών», συνολικού �ροϋ�ολογισµού ενός εκατοµµυρίου, οκτακοσίων δέκα 
εννέα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ενός ευρώ και δεκαε�τά λε�τών (1.819.421,17 €) 
συµ�εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. (23%) σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην 
υ�’αριθµ. 32203/29-7-2015 διακήρυξη του ∆ηµάρχου. 

Ο διαγωνισµός της �ροαναφερόµενης ∆ιακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 14465. Η καταληκτική 
ηµεροµηνία υ�οβολής των �ροσφορών ήταν, σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξη, η 11-9-2015 
και ώρα 17:00. 

Κατά τη συνεδρίαση της η ε�ιτρο�ή �ροέβη στην ηλεκτρονική α�οσφράγιση 
των �ροσφορών και αφού συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα δια�ιστευτήρια, (όνοµα 
χρήστη και κρυφό �ροσω�ικό κωδικό �ρόσβασης) ε�έλεξε τον ηλεκτρονικό 
διαγωνισµό 14465 και δια�ίστωσε ότι, αφενός ήταν χαρακτηρισµένος α�ό το σύστηµα 
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ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι έχει υ�οβληθεί εµ�ρόθεσµα στο διαγωνισµό 
�ροσφορά α�ό τους �αρακάτω οικονοµικούς φορείς:  

  

α/α Οικονοµικός φορέας 
Ηµ/νία & ώρα Υ!οβολής 

!ροσφοράς 

1 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ 09/09/2015 16:06:56 

2 Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ – Χ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΟΕ 09/09/2015 21:57:42 

3 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 10/09/2015 15:46:04 

4 ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΤΟΥ ∆ΙΟΓΕΝΗ 10/09/2015 18:59:25 

5 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 11/09/2015 09:53:14 

6 ΤΖΕΦΕΡΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 11/09/2015 11:20:00 

7 
∆. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
11/09/2015 13:57:57 

8 ΚΑΤΙΟΥ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ E.E. 11/09/2015 14:22:46 

9 ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 11/09/2015 14:41:19 

10 
ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 
11/09/2015 14:43:38 

11 

ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ 

ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΕ 

11/09/2015 15:03:19 

 
Η Ε�ιτρο�ή ε�ισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο της ηλεκτρονικής α�οσφράγισης 

δεν ήταν δυνατή η �ρόσβαση στο �εριεχόµενο των �ροσφορών. Στη συνέχεια δύο εκ 
των µελών της Ε�ιτρο�ής καταχώρησαν διαδοχικά, ο κάθε ένας χωριστά, σε ειδική 
φόρµα του συστήµατος τα δια�ιστευτήρια τους (όνοµα χρήστη και κρυφό �ροσω�ικό 
κωδικό �ρόσβασης) �ροκειµένου να α�οσφραγισθούν οι �ροσφορές. Αµέσως µετά την 
�αρα�άνω διαδικασία (καταχώρησης στο σύστηµα των δια�ιστευτηρίων α�ό κάθε 
Μέλος της Ε�ιτρο�ής), οι �ροσφορές α�οσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα 
α�οσφραγίσθηκαν ο υ�οφάκελος «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική �ροσφορά» 
της  �ροσφοράς µε α�οτέλεσµα να είναι δυνατή �λέον η �ρόσβαση στο �εριεχόµενό 
του. Ε�ισηµαίνεται ότι ο υ�οφάκελος «Οικονοµική Προσφορά» δεν α�οσφραγίσθηκε 
αφού σύµφωνα µε τη ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού, αυτός θα α�οσφραγισθεί σε 
µεταγενέστερο στάδιο του ∆ιαγωνισµού. 
 

Μετά την ηλεκτρονική α�οσφράγιση των �ροσφορών και ειδικότερα τού 
υ�οφακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά», η Ε�ιτρο�ή 
δια�ίστωσε ότι οι �ροσφορές είχαν λάβει α�ό το σύστηµα, τους �αρακάτω 
αναφερόµενους µοναδικούς α/α συστήµατος: 
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α/α Οικονοµικός φορέας Α/Α  !ροσφοράς 
συστήµατος 

1 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ 18541 

2 Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ – Χ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΟΕ 18108 

3 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15768 

4 ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΓΕΝΗ 18357 

5 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 19105 

6 ΤΖΕΦΕΡΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 17955 

7 
∆. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
18627 

8 ΚΑΤΙΟΥ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ E.E. 18886 

9 ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 18969 

10 
ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 
18888 

11 

ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ 

ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΕ 

18782 

 
Ε�ίσης, αναφορικά µε το �εριεχόµενο των �ροσφορών η Ε�ιτρο�ή ε�ισηµαίνει 

ότι αυτές �εριελάµβαναν τους σχετικούς �ίνακες συµµόρφωσης της ∆ιακήρυξης και 
διάφορα ε�ισυνα�τόµενα ηλεκτρονικά αρχεία, οι ονοµασίες των ο�οίων εξήχθησαν 
α�ό το σύστηµα και έχουν, αναλυτικά, ως εξής: 

 
Α. Ονοµασίες ε�ισυνα�τόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική �ροσφορά µε α/α 
�ροσφοράς συστήµατος 18541 �ου υ�οβλήθηκε α�ό την εταιρεία ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 
ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ: 
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  το διαβιβαστικό έγγραφό της µε αριθµό εισερχόµενου �ρωτοκόλλου 39317/10-
9-2015, η εταιρεία ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ �ροσκόµισε εµ�ρόθεσµα τα 
δικαιολογητικά και στοιχεία �ου δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί α�ό την ίδια. 

 
Β. Ονοµασίες ε�ισυνα�τόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική �ροσφορά µε α/α 
�ροσφοράς συστήµατος 18108 �ου υ�οβλήθηκε α�ό την εταιρεία Σ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ – Χ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΟΕ: 
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Με το διαβιβαστικό έγγραφό του µε αριθµό εισερχόµενου �ρωτοκόλλου 

39470/11-9-2015, η εταιρεία Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ – Χ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΟΕ 
�ροσκόµισε εµ�ρόθεσµα τα δικαιολογητικά και στοιχεία �ου δεν έχουν 
εκδοθεί/συνταχθεί α�ό τον ίδιο. 

 
Γ. Ονοµασίες ε�ισυνα�τόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική �ροσφορά µε α/α 
�ροσφοράς συστήµατος 15768 �ου υ�οβλήθηκε α�ό τον ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: 
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Με το διαβιβαστικό έγγραφό του µε αριθµό εισερχόµενου �ρωτοκόλλου 

39631/11-9-2015, ο ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ �ροσκόµισε 
εµ�ρόθεσµα τα δικαιολογητικά και στοιχεία �ου δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί α�ό 
τον ίδιο. 

 

∆. Ονοµασίες ε�ισυνα�τόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική �ροσφορά µε α/α 
18357 �ροσφοράς συστήµατος  �ου υ�οβλήθηκε α�ό τον ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΤΟΥ ∆ΙΟΓΕΝΗ: 
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Με το διαβιβαστικό έγγραφό του µε αριθµό εισερχόµενου �ρωτοκόλλου 

39999/15-9-2015, ο ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΓΕΝΗ �ροσκόµισε 
εµ�ρόθεσµα τα δικαιολογητικά και στοιχεία �ου δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί α�ό 
τον ίδιο. 

 
Ε. Ονοµασίες ε�ισυνα�τόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική �ροσφορά µε α/α 

19105 �ροσφοράς συστήµατος  �ου υ�οβλήθηκε α�ό την ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
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Με το διαβιβαστικό έγγραφό του µε αριθµό εισερχόµενου �ρωτοκόλλου 

40133/15-9-2015, η ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ �ροσκόµισε 
εµ�ρόθεσµα τα δικαιολογητικά και στοιχεία �ου δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί α�ό 
τον ίδιο. 

  
ΣΤ. Ονοµασίες ε�ισυνα�τόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική �ροσφορά µε α/α 

17955 �ροσφοράς συστήµατος  �ου υ�οβλήθηκε α�ό την ΤΖΕΦΕΡΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: 
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Με το διαβιβαστικό έγγραφό του µε αριθµό εισερχόµενου �ρωτοκόλλου 

39804/14-9-2015, η ΤΖΕΦΕΡΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ �ροσκόµισε 
εµ�ρόθεσµα τα δικαιολογητικά και στοιχεία �ου δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί α�ό 
τον ίδιο. 

 
Ζ. Ονοµασίες ε�ισυνα�τόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική �ροσφορά µε α/α 

18627 �ροσφοράς συστήµατος  �ου υ�οβλήθηκε α�ό την ∆. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: 

 

 
 
Με το διαβιβαστικό έγγραφό του µε αριθµό εισερχόµενου �ρωτοκόλλου 

39864/14-9-2015, η ∆. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ �ροσκόµισε εµ�ρόθεσµα τα 
δικαιολογητικά και στοιχεία �ου δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί α�ό τον ίδιο. 

 
Η. Ονοµασίες ε�ισυνα�τόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική �ροσφορά µε α/α 

18886 �ροσφοράς συστήµατος  �ου υ�οβλήθηκε α�ό την ΚΑΤΙΟΥ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ E.E.: 

ΑΔΑ: ΩΠΞΝΩ9Μ-1ΗΣ



 
 

 
 
Με το διαβιβαστικό έγγραφό του µε αριθµό εισερχόµενου �ρωτοκόλλου 

39726/14-9-2015, η ΚΑΤΙΟΥ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ E.E. �ροσκόµισε εµ�ρόθεσµα τα 
δικαιολογητικά και στοιχεία �ου δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί α�ό τον ίδιο. 
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Θ. Ονοµασίες ε�ισυνα�τόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική �ροσφορά µε α/α 
18969 �ροσφοράς συστήµατος  �ου υ�οβλήθηκε α�ό τον ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ: 
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Με το διαβιβαστικό έγγραφό του µε αριθµό εισερχόµενου �ρωτοκόλλου 
39805/14-9-2015, ο ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ �ροσκόµισε 
εµ�ρόθεσµα τα δικαιολογητικά και στοιχεία �ου δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί α�ό 
τον ίδιο. 

 
Ι. Ονοµασίες ε�ισυνα�τόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική �ροσφορά µε α/α 

18888 �ροσφοράς συστήµατος  �ου υ�οβλήθηκε α�ό την ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: 
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Με το διαβιβαστικό έγγραφό του µε αριθµό εισερχόµενου �ρωτοκόλλου 

39724/14-9-2015, η ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
�ροσκόµισε εµ�ρόθεσµα τα δικαιολογητικά και στοιχεία �ου δεν έχουν 
εκδοθεί/συνταχθεί α�ό τον ίδιο. 
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Κ. Ονοµασίες ε�ισυνα�τόµενων αρχείων στην ηλεκτρονική �ροσφορά µε α/α 

18782 �ροσφοράς συστήµατος  �ου υ�οβλήθηκε α�ό την ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ 
ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΕ: 

 

 
 
Με το διαβιβαστικό έγγραφό του µε αριθµό εισερχόµενου �ρωτοκόλλου 

40211/15-9-2015, η ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ 
ΕΙ∆ΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΕ 
�ροσκόµισε εµ�ρόθεσµα τα δικαιολογητικά και στοιχεία �ου δεν έχουν 
εκδοθεί/συνταχθεί α�ό τον ίδιο. 

 
Κατά τον έλεγχο της �ληρότητας των δικαιολογητικών η ε�ιτρο�ή  δια�ίστωσε 

ότι όλες οι �ροσφορές είναι �λήρεις και σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης  , 
εκτός α�ό την �ροσφορά της εταιρείας ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ , η 
ο�οία κατέθεσε  �ιστο�οιητικό Ε�ιµελητηρίου , στο ο�οίο δεν αναφέρεται 
δραστηριότητα της εταιρείας στην  εµ�ορία  �ετρελαίου θέρµανσης και  
ελαιολι�αντικών .  
      Συνε�ώς δεν µ�ορεί  να συµµετάσχει στις οµάδες : 
Α1 (�ετρέλαιο θέρµανσης ∆.∆ράµας ) , Α5(�ετρέλαιο θέρµανσης Νοµικού Προσώ�ου) 
,Α6(�ετρέλαιο θέρµανσης ∆ΕΥΑ∆) , Α9(�ετρέλαιο θέρµανσης ΣΕΠΕ ) , Α11 (�ετρέλαιο 
θέρµανσης ΣΕ∆Ε ), Α13(�ετρέλαιο θέρµανσης ∆ΕΚΠΟΤΑ) , Α16(�ετρέλαιο θέρµανσης 
Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.)  και Β1 ελαιολι�αντικά ∆.∆ράµας.  
    Συµµετέχει στις υ�όλοι�ες οµάδες: 
 Α2(�ετρέλαιο κίνησης ∆.∆ράµας) , Α3 (Βενζίνη αµόλυβδη ∆.∆ράµας , Α4(ενισχυτικό 
καυσίµου AD-BLUE, A7(�ετρέλαιο κίνησης ∆ΕΥΑ∆), Α8(βενζίνη αµόλυβδη ∆ΕΥΑ∆) 
Α10(�ετρέλαιο κίνησης ΣΕΠΕ) ,Α12(Βενζίνη αµόλυβδη ΣΕ∆Ε), Α14(�ετρέλαιο κίνησης 
∆ΕΚΠΟΤΑ) και Α15 (Βενζίνη αµόλυβδη ∆ΕΚΠΟΤΑ). 
   Σε  �ερί�τωση �ου αναδειχθεί η εταιρεία µειοδότης σε κά�οια α�ό τις ανωτέρω 
οµάδες  α�αραίτητα και �ριν α�ό την υ�ογραφή της σύµβασης �ρέ�ει να κατατεθεί 
α�ό τον εκ�ρόσω�ο της εταιρείας  υ�εύθυνη δήλωση  ή σύµβαση  ,  �ου θα 
αναφέρεται το �ρατήριο υγρών καυσίµων , το ο�οίο θα  βρίσκεται εντός των 
διοικητικών ορίων του ∆ήµου ∆ράµας  και α�ό το ο�οίο θα τροφοδοτούνται  τα 
οχήµατα  του ∆ήµου µας µε �ετρέλαιο κίνησης , βενζίνης αµόλυβδης και AD-BLUE.   
    Πρέ�ει να σηµειωθεί ότι στην ΟΜΑ∆Α Β1 (ελαιολι�αντικά ∆ήµου ∆ράµας) όλες οι 
συµµετάσχουσες εταιρείες και �ροµηθευτές �ου κατέθεσαν �ροσφορές κάλυψαν την 
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α�αίτηση για συµµόρφωση της τεχνικής �ροσφοράς µε συµ�λήρωση της ηλεκτρονικής 
φόρµας του συστήµατος ψηφιακά υ�ογεγραµµένης καθώς ε�ίσης και  κατέθεσαν  
Υ�εύθυνη ∆ήλωση ότι α�οδέχονται �λήρως και ανε�ιφύλακτα τις τεχνικές 
�ροδιαγραφές     ,υ�ογεγραµµένη ε�ίσης ψηφιακά, ως όριζε η διακήρυξη.  
   Οι συµµετέχοντες κατέθεσαν ε�ι�λέον και φυλλάδια τεχνικών  �ροσφορών  (�αρότι 
δεν αναφερόταν ρητά η υ�οχρέωση αυτή στην διακήρυξη) , τα ο�οία �εριγράφουν 
αναλυτικά τις α�αιτούµενες τεχνικές �ροδιαγραφές του κάθε τύ�ου ελαιολι�αντικού 
σύµφωνα µε τον �ίνακα της σελίδας 38 .  
   Στον έλεγχο των εντύ�ων �ροσφορών και στην ανάλυση των α�αιτούµενων 
�ροδιαγραφών της διακήρυξης των ελαιολι�αντικών , �αρατηρήθηκαν 
διαφορο�οιήσεις σε ορισµένα α�ό τα είκοσι δύο (22) είδη των ελαιολι�αντικών της 
ΟΜΑ∆ΑΣ  Β1 �ου  εντο�ίσθηκαν σε όλα τα έντυ�α των  τεχνικών  �ροσφορών   των  
συµµετασχόντων �ροµηθευτών . 
   Η ε�ιτρο�ή διαγωνισµού α�ευθύνθηκε στον µηχανολόγο του ∆ήµου µας  , ως καθ 
ύλην αρµόδιου  για έλεγχο των α�αιτούµενων  �ροδιαγραφών ,  ο ο�οίος µε έγγραφο 
, ανέφερε ότι οι ελάχιστες διαφορο�οιήσεις σε ορισµένα α�ό τα  είκοσι δύο (22)  είδη 
των ελαιολι�αντικών της ΟΜΑ∆ΑΣ  Β1 �ου  εντο�ίσθηκαν σε όλα τα έντυ�α των  
τεχνικών  �ροσφορών   των  συµµετασχόντων �ροµηθευτών  , θεωρούνται ε�ουσιώδεις  
και τα ελαιολι�αντικά �ου �ροτάθηκαν α�ό όλους  , είναι α�ολύτως  κατάλληλα για 
την λειτουργία των οχηµάτων του ∆ήµου µας .   

Η α�οσφράγιση του υ�οφακέλου «Οικονοµική �ροσφορά» θα 
�ραγµατο�οιηθεί την ηµεροµηνία και ώρα �ου θα κοινο�οιηθεί στους 
διαγωνιζόµενους µετά την �άροδο του χρονικού διαστήµατος �ου �ροβλέ�εται για 
την υ�οβολή ενστάσεων. 
              Μετά α�ό τα �αρα�άνω, η Ε�ιτρο�ή  
 

εισηγείται οµόφωνα 
 

την συµµετοχή στο ε�όµενο στάδιο του διαγωνισµού των κάτωθι διαγωνιζόµενων και 
για τις κάτωθι   οµάδες:  
 

α/α Οικονοµικός φορέας Οµάδα 

1 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ & 

ΥΙΟΙ ΟΕ 
Α2, Α3, Α4, Α7, Α8, Α10, Α12, Α14, Α15 

2 
Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ – Χ. 

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΟΕ 
Α4, Β1 

3 
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Β1 

4 
ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

ΤΟΥ ∆ΙΟΓΕΝΗ 
Α1, Α5, Α6, Α9, Α11, Α13, Α16 

5 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
Α4,Β1 
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α/α Οικονοµικός φορέας Οµάδα 

6 
ΤΖΕΦΕΡΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 

Α1,Α2, Α3, Α5, 

Α6,Α7,Α8,Α10,Α12,Α13,Α14,Α15,Α16 

7 

∆. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Β1 

8 ΚΑΤΙΟΥ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ E.E. Β1 

9 
ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
Α1, Α4, Α16, Β1 

10 
ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
A4 , Β1 

11 

ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ 

ΕΙ∆ΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ 

ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΕ 

Α4, Β1 

 
 

Μη υ�άρχοντος άλλου θέµατος  η Ε�ιτρο�ή έλυσε την συνεδρίαση.   
 
Για δια�ίστωση των ως άνω, συντάχθηκε το �αρόν �ρακτικό, το ο�οίο αφού 

αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υ�ογράφεται. 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 Μελιάδης Μιλτιαδης   

 

Λαλές Ευστράτιος  

 

Χαιριστανίδης Αναστάσιος 
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
Επί της ένστασης που υποβλήθηκε κατά του από 17-9-2015 πρακτικού Νο 1 του 
ηλεκτρονικού δηµόσιου ανοικτού διεθνούς µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια Υγρών Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών» 
 

Τη ∆ευτέρα, 17 Σεπτεµβρίου 2015, πραγµατοποιήθηκε ο έλεγχος της 
πληρότητας των δικαιολογητικών του ηλεκτρονικού δηµόσιου ανοικτού διεθνούς 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια Υγρών Καυσίµων & 
Ελαιολιπαντικών» και συντάχθηκε το αντίστοιχο πρακτικό. 

Η επιτροπή, σύµφωνα µε το ανωτέρω πρακτικό, εισηγήθηκε: 
 

α. τη συµµετοχή στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού των ακόλουθων 
διαγωνιζόµενων και για τις οµάδες για τις οποίες υπέβαλαν προσφορά:  
 
α/α Οικονοµικός φορέας Οµάδα 

1 Χριστόφορος Καιρίδης & Υιοί Ο.Ε.  Α2, Α3, Α4, Α7, Α8, Α10, Α12, Α14, Α15 

2 Σ. Κωνσταντινίδης – Χ. 
Χατζηγεωργάκης Ο.Ε.  

Α4, Β1 

3 Ευθυµίου Θεόδωρος του Νικολάου  Β1 

4 Θεοδωρίδης Παναγιώτης του 
∆ιογένη  

Α1, Α5, Α6, Α9, Α11, Α13, Α16 

5 ∆ηµήτριος Βουλγαράκης & Σία Ο.Ε.  Α4,Β1 

6 Τζεφέρη Ευµορφία του 
Τριαντάφυλλου  

Α1,Α2, Α3, Α5, Α6, Α7, Α8, Α10, Α12, 
Α13, Α14, Α15, Α16 

7 ∆. ∆ηµητρακόπουλος Α.Ε. Β1 

8 Κατίου Π. & Σία Ε.Ε.  Β1 

9 Κεσκίνογλου Ιωάννης του Κυριάκου  Α1, Α4, Α16, Β1 

10 Eurocar Hellas LTD A4 , Β1 

11 ELVIGRO ΑΒΕΕ Α4, Β1 

 
β. την απόρριψη των προσφορών των οµάδων: Α1 (πετρέλαιο θέρµανσης ∆. 
∆ράµας), Α5 (πετρέλαιο θέρµανσης Νοµικού Προσώπου), Α6 (πετρέλαιο θέρµανσης 
∆ΕΥΑ∆), Α9 (πετρέλαιο θέρµανσης ΣΕΠΕ), Α11 (πετρέλαιο θέρµανσης ΣΕ∆Ε), Α13 
(πετρέλαιο θέρµανσης ∆ΕΚΠΟΤΑ), Α16 (πετρέλαιο θέρµανσης Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.) και Β1 
ελαιολιπαντικά ∆. ∆ράµας της εταιρείας ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ, η 
οποία κατέθεσε  πιστοποιητικό Επιµελητηρίου, στο οποίο δεν αναφέρεται 
δραστηριότητα της εταιρείας στην  εµπορία  πετρελαίου θέρµανσης και  
ελαιολιπαντικών.  
       

Κατά του ανωτέρω πρακτικού υποβλήθηκαν ενστάσεις από τις εταιρείες:  
1) Eurocar Hellas LTD, υποβλήθηκε εµπρόθεσµα την 28-09-2015 και 

έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου 42346 
2) Κατίου Π. & Σία Ε.Ε., υποβλήθηκε εµπρόθεσµα και έλαβε αριθµό 

πρωτοκόλλου 42410  
3) ∆. ∆ηµητρακόπουλος Α.Ε., υποβλήθηκε εµπρόθεσµα και έλαβε 
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αριθµό πρωτοκόλλου 42567. 
 
        1).  Κατά του πρακτικού µε την ένστασή της η εταιρεία Eurocar Hellas LTD 
αναφέρει τα 
          εξής:  
 
      «  1.Όσον αφορά τον συµµετέχοντα ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε.  

(1) δεν προσκόµισε Υ.∆. του Ν.1599/1986 στην οποία να αναφέρεται ότι τα 
προσφερόµενα λιπαντικά καλύπτουν και είναι σύµφωνα µε τις διεθνείς 
προδιαγραφές και πιστοποιούνται από τον προµηθευτή γι`αυτό, σύµφωνα µε 
την παρ.1.2.8. του άρθρου 2, όπως ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης του διαγωνισµού.  

(2) Επιπλέον, δεν προσκόµισε Υ.∆. του Ν.1599/1986 στην οποία να αναφέρεται ο 
χρόνος παράδοσης των προσφερόµενων ειδών, όπως αυτός ορίζεται στο 
άρθρο 12 παρ.1 της διακήρυξης.  

 
2. Όσον αφορά τον συµµετέχοντα  ∆. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.  
(1) δεν προσκόµισε Υ.∆. του Ν.1599/1986 στην οποία να αναφέρεται ότι τα 
προσφερόµενα λιπαντικά καλύπτουν και είναι σύµφωνα µε τις διεθνείς 
προδιαγραφές και πιστοποιούνται από τον προµηθευτή γι`αυτό, σύµφωνα µε 
την παρ.1.2.8. του άρθρου 2, όπως ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης του διαγωνισµού. 

 
3. Όσον αφορά τον συµµετέχοντα ELVIGRO Α.Β.Ε.Ε.  
(1) δεν προσκόµισε Υ.∆. του Ν.1599/1986 στην οποία να αναφέρεται ότι τα 
προσφερόµενα λιπαντικά  καλύπτουν και είναι σύµφωνα µε τις διεθνείς 
προδιαγραφές και πιστοποιούνται από τον προµηθευτή γι`αυτό, σύµφωνα µε 
την παρ.1.2.8. του άρθρου 2, όπως ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης του διαγωνισµού. 

 
4. Όσον αφορά τον συµµετέχοντα ΚΑΤΙΟΥ Π. Κ ΣΙΑ Ε.Ε.  
(1) δεν προσκόµισε Υ.∆. του Ν.1599/1986 στην οποία να αναφέρεται ότι τα 
προσφερόµενα λιπαντικά καλύπτουν και είναι σύµφωνα µε τις διεθνείς 
προδιαγραφές και πιστοποιούνται από τον προµηθευτή γι`αυτό, σύµφωνα µε 
την παρ.1.2.8. του άρθρου 2, όπως ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης του διαγωνισµού. 

 
5. Όσον αφορά τον συµµετέχοντα ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  
(1)δεν προσκόµισε Υ.∆. του Ν.1599/1986 στην οποία να αναφέρεται ότι τα 
προσφερόµενα λιπαντικά καλύπτουν και είναι σύµφωνα µε τις διεθνείς 
προδιαγραφές και πιστοποιούνται από τον προµηθευτή γι`αυτό, σύµφωνα µε 
την παρ.1.2.8. του άρθρου 2, όπως ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης του διαγωνισµού. 

 
6. Όσον αφορά τον συµµετέχοντα Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η - Χ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗ 
Ο.Ε.  

(1) οι Υ.∆. που έχει καταθέσει στο διαγωνισµό έχουν διαφορετική ηµεροµηνία 
φυσικής και ψηφιακής υπογραφής (φυσική υπογραφή στις 20-08-2015 και 
ψηφιακή υπογραφή στις 31-08-2015) ενώ πρέπει η ηµεροµηνία φυσικής και 
ψηφιακής ηµεροµηνίας να ταυτίζονται.  

 
7. Όσον αφορά τον συµµετέχοντα ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ Κ ΥΙΟΙ Ο.Ε.  
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(1) δεν προσκόµισε Υ.∆. του Ν.1599/1986 στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος 
παράδοσης των προσφερόµενων ειδών, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 12 
παρ.1 της διακήρυξης. 

(2) Επίσης, στο πιστοποιητικό που κατέθεσε από το Επιµελητήριο σχετικά µε την 
εγγραφή του σε αυτό, δεν αναφέρεται ως αντικείµενο δραστηριότητας η εµπορία 
λιπαντικών ελαίων…. » 
 

          Επί των ανωτέρω ισχυρισµών της Eurocar Hellas LTD, η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού έχει 
            να αναφέρει τα εξής σχετικά για τον/την: 

 
∆ηµήτριος Βουλγαράκης & Σία Ο.Ε. 

 

• Σε ότι αφορά την πρώτη παρατήρηση.   
Σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης (σελίδα 37)  «Τα 
προσφερόµενα λιπαντικά πρέπει να καλύπτουν και να είναι σύµφωνα µε τις 
διεθνείς προδιαγραφές και θα πιστοποιούνται από τον προµηθευτή µε 
υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 σύµφωνα µε την παρ. 1.2.8 του άρθρου 
2».  Η ανωτέρω εταιρεία καλύπτει την προϋπόθεση των τεχνικών 
προδιαγραφών, της σελίδας 37, προσκοµίζοντας υπεύθυνη δήλωσης 
σύµφωνα µε την παρ.1.2.8. του άρθρου 2 «…ότι έλαβε γνώση των όρων της 
διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς 
πλήρως και ανεπιφύλακτα…» 
 

• Σε ότι αφορά την δεύτερη παρατήρηση  
Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 12 της διακήρυξης (σελ. 22-23) «Ο 
προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να παραδώσει τα είδη σύµφωνα µε την 
επιθυµία του ∆ήµου ∆ράµας, του Νοµικού Προσώπου ∆ήµου ∆ράµας,   της ∆ΕΥΑ∆, 
της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, της Σχολικής Επιτροπής 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, της ∆ΕΚΠΟΤΑ καθώς και του Πολιτιστικού 
Οργανισµού – Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους».  Πουθενά, δεν αναγράφετε, 
στο συγκεκριµένο άρθρο της διακήρυξης, ότι απαιτείτε υπεύθυνη δήλωση.  

 
∆. ∆ηµητρακόπουλος Α.Ε 

 

• Σε ότι αφορά την παρατήρηση   
Σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης (σελίδα 37)  «Τα 
προσφερόµενα λιπαντικά πρέπει να καλύπτουν και να είναι σύµφωνα µε τις 
διεθνείς προδιαγραφές και θα πιστοποιούνται από τον προµηθευτή µε 
υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 σύµφωνα µε την παρ. 1.2.8 του άρθρου 
2».  Η ανωτέρω εταιρεία καλύπτει την προϋπόθεση των τεχνικών 
προδιαγραφών, της σελίδας 37, προσκοµίζοντας υπεύθυνη δήλωσης 
σύµφωνα µε την παρ.1.2.8. του άρθρου 2 «…ότι έλαβε γνώση των όρων της 
διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς 
πλήρως και ανεπιφύλακτα…» 

 
ELVIGRO Α.Β.Ε.Ε 

 

• Σε ότι αφορά την παρατήρηση   
Σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης (σελίδα 37)  «Τα 
προσφερόµενα λιπαντικά πρέπει να καλύπτουν και να είναι σύµφωνα µε τις 
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διεθνείς προδιαγραφές και θα πιστοποιούνται από τον προµηθευτή µε 
υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 σύµφωνα µε την παρ. 1.2.8 του άρθρου 
2».  Η ανωτέρω εταιρεία καλύπτει την προϋπόθεση των τεχνικών 
προδιαγραφών, της σελίδας 37, προσκοµίζοντας υπεύθυνη δήλωσης 
σύµφωνα µε την παρ.1.2.8. του άρθρου 2 «…ότι έλαβε γνώση των όρων της 
διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς 
πλήρως και ανεπιφύλακτα…» 
 

Κατίου Π. & Σία Ε.Ε. 
 

• Σε ότι αφορά την παρατήρηση   
Σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης (σελίδα 37)  «Τα 
προσφερόµενα λιπαντικά πρέπει να καλύπτουν και να είναι σύµφωνα µε τις 
διεθνείς προδιαγραφές και θα πιστοποιούνται από τον προµηθευτή µε 
υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 σύµφωνα µε την παρ. 1.2.8 του άρθρου 
2».  Η ανωτέρω εταιρεία καλύπτει την προϋπόθεση των τεχνικών 
προδιαγραφών, της σελίδας 37, προσκοµίζοντας υπεύθυνη δήλωσης 
σύµφωνα µε την παρ.1.2.8. του άρθρου 2 «…ότι έλαβε γνώση των όρων της 
διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς 
πλήρως και ανεπιφύλακτα…» 
 

Κεσκίνογλου Ιωάννης 
 

• Σε ότι αφορά την παρατήρηση   
Σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης (σελίδα 37)  «Τα 
προσφερόµενα λιπαντικά πρέπει να καλύπτουν και να είναι σύµφωνα µε τις 
διεθνείς προδιαγραφές και θα πιστοποιούνται από τον προµηθευτή µε 
υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 σύµφωνα µε την παρ. 1.2.8 του άρθρου 
2».  Ο ανωτέρω προµηθευτής καλύπτει την προϋπόθεση των τεχνικών 
προδιαγραφών, της σελίδας 37, προσκοµίζοντας υπεύθυνη δήλωσης 
σύµφωνα µε την παρ.1.2.8. του άρθρου 2 «…ότι έλαβε γνώση των όρων της 
διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς 
πλήρως και ανεπιφύλακτα…» 
 

Σ. Κωνσταντινίδη - Χ. Χατζηγεωργάκη Ο.Ε. 
 

• Σε ότι αφορά την παρατήρηση   
Σύµφωνα µε το Π∆ 150/2001,  την υπ΄ αριθµ. 9643/15 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης καθώς και την Οδηγία 
99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το 
Κοινοτικό πλαίσιο για της ηλεκτρονικές υπογραφές ορίζει ότι «Η προηγµένη 
ηλεκτρονική υπογραφή (ψηφιακή υπογραφή) που βασίζεται σε αναγνωρισµένο 
πιστοποιητικό και δηµιουργείται από ασφαλή διάταξη δηµιουργίας υπογραφής, 
επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο δικονοµικό 
δίκαιο.» 
 

Χριστόφορος Καιρίδης & Υιοί Ο.Ε. 
 

• Σε ότι αφορά την πρώτη παρατήρηση  
Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 12 της διακήρυξης (σελ. 22-23) «Ο 
προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να παραδώσει τα είδη σύµφωνα µε την 
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επιθυµία του ∆ήµου ∆ράµας, του Νοµικού Προσώπου ∆ήµου ∆ράµας,   της ∆ΕΥΑ∆, 
της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, της Σχολικής Επιτροπής 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, της ∆ΕΚΠΟΤΑ καθώς και του Πολιτιστικού 
Οργανισµού – Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους».  Πουθενά, δεν αναγράφεται  
στο συγκεκριµένο άρθρο της διακήρυξης, ότι απαιτείται υπεύθυνη δήλωση. 
Άλλωστε καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από την κατατεθείσα Υπεύθυνη 
∆ήλωση της εταιρείας «έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και των 
τεχνικών προδιαγραφών και  αποδέχοµαι αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα».  
 

• Σε ότι αφορά την δεύτερη παρατήρηση 
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, στο Πρακτικό Νο 1, έχει απορρίψει την ανωτέρω 
εταιρεία στις συγκεκριµένες οµάδες (Α1 (πετρέλαιο θέρµανσης ∆. ∆ράµας), Α5 
(πετρέλαιο θέρµανσης Νοµικού Προσώπου), Α6 (πετρέλαιο θέρµανσης 
∆ΕΥΑ∆), Α9 (πετρέλαιο θέρµανσης ΣΕΠΕ), Α11 (πετρέλαιο θέρµανσης ΣΕ∆Ε), 
Α13 (πετρέλαιο θέρµανσης ∆ΕΚΠΟΤΑ), Α16 (πετρέλαιο θέρµανσης 
Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.) και Β1 (ελαιολιπαντικά ∆. ∆ράµας) και η συγκεκριµένη 
παρατήρηση είναι άστοχη  και άνευ λόγου. 
 

             2).  Κατά του πρακτικού µε την ένστασή της η εταιρεία  Κατίου Π. & Σία Ε.Ε., 
                   αναφέρει τα εξής:  
 
           «….Α. Η εταιρεία ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ: 

1. Σύµφωνα µε το άρθρο 2 ενότητα Γ υποενότητα 1 «οι προσφέροντες 
υποβάλουν…επί ποινή αποκλεισµού τα εξής δικαιολογητικά…». Και 
Σύµφωνα µε το άρθρο 2 ενότητα Γ υποενότητα 1 παρ. (2.1) µε α/α 4 και παρ. 
(2.3) οι συµµετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν ως δικαιολογητικό 
συµµετοχής «Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής 
ασφάλισης….τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για τους 
απασχολούµενους…».  
Το δε άρθρο 25παρ.1 του Ν.4075/2012 ορίζει ότι στις οµόρρυθµες εταιρείες 
υπεύθυνοι εργοδότες είναι «Στις οµόρρυθµες ή ετερόρρυθµες εταιρείες οι 
οµόρρυθµοι εταίροι». 
Με αυτά τα δεδοµένα, κάθε οµόρρυθµη εταιρεία όφειλε να υποβάλει και να 
προσκοµίσει στον διαγωνισµό σας ασφαλιστική ενηµερότητα για όλους τους 
οµόρρυθµους εταίρους. Η ως άνω εταιρεία είναι οµόρρυθµος, µε τρία 
οµόρρυθµα µέλη: τους κκ Βουλγαράκη ∆ηµήτριο, Μαυροβουνιώτου Χρυσούλα 
και Θωίδου Σαββατού, οπότε έπρεπε να καταθέσει πιστοποιητικό ασφαλιστικής 
ενηµερότητας και για τους τρεις οµόρρυθµους εταίρους. Αντιθέτως, η εταιρεία 
έχει καταθέσει πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας του ΟΑΕΕ µόνο του κ 
Βουλγαράκη και όχι των λοιπών δύο εταίρων, ως όφειλε. Ακόµα και εάν ο 
µόνος εργαζόµενος είναι ο ως άνω κος Βουλγαράκης, όπως δηλώνεται σε 
υπεύθυνη δήλωση, εργοδότες είναι και οι τρεις εταίροι, και έπρεπε να 
προσκοµιστεί ασφαλιστική ενηµερότητα και για τους τρεις. Εκ του λόγου τούτου, 
η προσφορά της ως άνω εταιρείας τυγχάνει απορριπτέα. 
Η διακήρυξη στη σελίδα 13 αναγράφει ότι «όταν τα δικαιολογητικά/ στοιχεία 
υπογράφονται από τον ίδιο τον προσφέροντα, φέρουν ψηφιακή υπογραφή». 
Όµως, οι υπεύθυνες δηλώσεις που υπέβαλε η ως άνω εταιρεία, δεν έχουν όλες 
ψηφιακή υπογραφή, παρά µόνο ή πρώτη εξ αυτών. Επειδή είναι διαφορετικές 
δηλώσεις, δεν αποτελούν ένα ενιαίο κείµενο. ∆εν φέρουν, εξάλλου, κάποια 
αρίθµηση ώστε να µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελούν ένα συνεχές ενιαίο 
κείµενο. Είναι διαφορετικά έγγραφα και έπρεπε να φέρουν η καθεµία ξεχωριστά 
ψηφιακή υπογραφή του νοµίµου εκπροσώπου. Για τον λόγο αυτό η προσφορά 
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της ως άνω εταιρείας τυγχάνει απορριπτέα. 
Για το ζητούµενο είδος µε α/α 13 η ως άνω εταιρεία προσέφερε Βαλβολίνη 
85W-140 αντί για 75W-140. H ζητούµενη βαλβολίνη 75W-140 είναι εκ της 
φύσεώς της συνθετική, ενώ η προσφερόµενη δεν είναι. Η 85W-140 έχει επίσης 
διαφορετικό ιξώδες. Πρόκειται για διαφορετικό είδος, και πρέπει να απορριφθεί. 
Για τους λόγους αυτούς η ως άνω εταιρεία πρέπει να αποκλειστεί από το 
επόµενο στάδιο του διαγωνισµού, διότι δεν είναι σύµφωνη µε την διακήρυξή 
σας. 

 
           Β. Η εταιρεία ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ 

Για το ζητούµενο είδος µε α/α 3, το προσφερόµενο προϊόν δεν πληροί την 
αιτούµενη προδιαγραφή SL αλλά µόνο την CL/CF. 
Για το ζητούµενο είδος µε α/α 4, το προσφερόµενο προϊόν δεν πληροί την 
αιτούµενη προδιαγραφή SL αλλά µόνο την CL/CF. 
Για το ζητούµενο είδος µε α/α 15: Οι απαιτούµενες προδιαγραφές MIL-L-2105 
και ZFTEML17B καθιστούν σαφές ότι το είδος αυτό θα αφορά φορτηγά 
οχήµατα και θα πρέπει να είναι συνθετικό. Αντιθέτως, το προσφερόµενο προϊόν 
της ως άνω, είναι «ηµι-συνθετικό» και «συνιστάται για οχήµατα PSA» (Renault, 
Peugeot), όπως ρητά αναγράφεται στο TDS. Ως εκ τούτου είναι ακατάλληλο για 
την χρήση που το προορίζει ο ∆ήµος. 
Για το είδος µε α/α 9 ο ∆ήµος γνωστοποίησε επί της ηλεκτρονικής πλατφόρµας 
του ΕΣΗ∆ΗΣ στους συµµετέχοντες το µε αριθ.πρωτ. 37420/31-8-2015 έγγραφο 
της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του ∆ήµου, προς την 
∆ιεύθυνση Οικονοµικών του ∆ήµου, µε το οποίο διευκρίνιζε ότι το µε α/α 9 είδος 
θα πρέπει να είναι SAE HD50 και όχι 40. Η ως άνω εταιρεία προσέφερε προϊόν 
SAE HD50, είδος διαφορετικό από το ζητούµενο, άρα απορριπτέο. 
Για τους λόγους αυτούς, η προσφορά πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της. 

 
           Γ. Η εταιρεία ∆. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Για το ζητούµενο είδος µε α/α 1, το προσφερόµενο είδος αναγράφει ότι έχει 
εγκρίσεις ΜΒ   228.1, 228.3, 228.5, 228.51, 229.1. ∆εν µπορεί σήµερα το 
λιπαντικό 15/40 να έχει την έγκριση ΜΒ 228.51 ταυτόχρονα µε τις ΜΒ 228.1, 
228.1 και 228.5, διότι η ΜΒ δεν δίνει σήµερα αυτές τις εγκρίσεις σωρρευτικά. 
Είναι πιθανό η έγκριση αυτή του συγκεκριµένου είδους, να είναι πολύ 
παλαιότερη και ίσως το προσφερόµενο είδος να είναι ακατάλληλο για τα 
οχήµατα του ∆ήµου σας. Εκ του λόγου τούτου η προσφορά τυγχάνει 
απορριπτέα . 

 
           ∆. Ο κος ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

Η βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας που έχει υποβάλει, έχει εκδοθεί και 
ισχύει αποκλειστικά για συµµετοχή σε δηµοπρασίες και όχι για «συµµετοχή σε 
διαγωνισµό προµηθειών ∆ηµοσίου και ΝΠ∆∆». Ως γνωστόν, είναι διαφορετικές 
οι έννοιες «δηµοπρασία» και «διαγωνισµός προµηθειών», τα έντυπα του ΙΚΑ 
είναι διαφορετικά (µπορούν, βέβαια, στην ίδια βεβαίωση να αποτυπωθούν και 
οι δύο σκοποί, εάν ζητηθεί από τον αιτούντα), η χρονική ισχύς αυτών είναι 
επίσης διαφορετική. 
Το ως άνω εκδίδεται και ισχύει αποκλειστικά για τη συναλλαγή που ζητήθηκε. 
Ακόµη κι αν ο έλεγχος και για τις δύο αιτίες είναι ο ίδιος, και είναι δυνατή η 
εκτύπωση βεβαίωσης µη οφειλής στο ίδιο έγγραφο, ενόψει της αρχής της 
τυπικότητας των δηµοσίων διαγωνισµών, η προσκοµισθείσα βεβαίωση 
ασφαλιστικής ενηµερότητας ισχύει κατά το γράµµα αυτής µόνο για τους 
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σκοπούς που αναγράφει και όχι για «συµµετοχή  σε διαγωνισµό προµηθειών 
∆ηµοσίου και ΝΠ∆∆». Εφόσον η αρµόδια Αρχή περιόρισε την ισχύ της 
εκδοθείσας βεβαίωσης αποκλειστικά για συγκεκριµένο σκοπό, δεν υπόκειται 
στην διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού να εξετάσει στην 
προκείµενη περίπτωση εάν υπάρχει ασφαλιστική ενηµερότητα κατάλληλη για 
τον σκοπό της διενέργειας του διαγωνισµού. Εκ του λόγου τούτου, πρέπει να 
µην γίνει αποδεκτό από την Επιτροπή σας και η προσφορά να απορριφθεί στο 
σύνολό της. 

 
           Ε. Ο κος ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Η βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας που έχει υποβάλει, έχει εκδοθεί και 
ισχύει αποκλειστικά για συµµετοχή σε δηµοπρασίες και όχι για «συµµετοχή σε 
διαγωνισµό προµηθειών ∆ηµοσίου και ΝΠ∆∆». Ως γνωστόν, είναι διαφορετικές 
οι έννοιες «δηµοπρασία» και «διαγωνισµός προµηθειών», τα έντυπα του ΙΚΑ 
είναι διαφορετικά (αν και µπορούν στην ίδια βεβαίωση να αποτυπωθούν και οι 
δύο σκοποί), η χρονική ισχύς αυτών είναι επίσης διαφορετική. 
Το αποδεικτικό ενηµερότητας για χρέη προς το ∆ηµόσιο, που έχει υποβάλει, 
έχει εκδοθεί και ισχύει για είσπραξη χρηµάτων από φορείς Κεντρικής 
Κυβέρνησης και όχι «για κάθε νόµιµη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός 
µεταβίβασης ακινήτου» ως όφειλε. 
Τα ως άνω 2 έγγραφα εκδίδονται και ισχύουν αποκλειστικά για τη συναλλαγή 
που ζητήθηκαν. Ακόµη κι αν ο έλεγχος και για τις δύο αιτίες είναι ο ίδιος, και 
είναι δυνατή η εκτύπωση βεβαίωσης µη οφειλής στο ίδιο έγγραφο, ενόψει της 
αρχής της τυπικότητας των δηµοσίων διαγωνισµών, οι προσκοµισθείσες 
βεβαιώσεις ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας ισχύουν κατά το 
γράµµα αυτής µόνο για τους σκοπούς που αναγράφουν και όχι για «συµµετοχή  
σε διαγωνισµό προµηθειών ∆ηµοσίου και ΝΠ∆∆» και «για κάθε νόµιµη χρήση 
εκτός είσπραξης και εκτός µεταβίβασης ακινήτου, αντίστοιχα. Εφόσον η 
αρµόδια Αρχή περιόρισε την ισχύ της εκδοθείσας βεβαίωσης αποκλειστικά για 
συγκεκριµένο σκοπό, δεν υπόκειται στην διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού να εξετάσει στην προκείµενη περίπτωση εάν υπάρχει ασφαλιστική 
και φορολογική ενηµερότητα κατάλληλη για τον σκοπό της διενέργειας του 
διαγωνισµού. Εκ του λόγου τούτου, πρέπει να µην γίνουν αποδεκτά από την 
Επιτροπή σας και η προσφορά να απορριφθεί στο σύνολό της. 
Για το ζητούµενο είδος µε α/α 4, το προσφερόµενο προϊόν δεν φέρει την 
αιτούµενη προδιαγραφή Α3/Β3, ούτε την SL παρά µόνο την κατώτερη 
προδιαγραφή SJ, ούτε εγκρίσεις ΜΒ. 229.1 και  VW 500.00-505.00. 
Για το ζητούµενο είδος µε α/α 6, το προσφερόµενο προϊόν δεν πληροί την 
αιτούµενη προδιαγραφή ΜΑ2 ούτε την API SL. 
Για το ζητούµενο είδος µε α/α 14, το προσφερόµενο προϊόν δεν πληροί την 
αιτούµενη προδιαγραφή GL-5. 
Για το ζητούµενο είδος µε α/α 21, το προσφερόµενο προϊόν δεν πληροί την 
αιτούµενη προδιαγραφή ISO 4925. 
Για τα ζητούµενα είδη µε α/α 8 και 9, η διακήρυξη ζητάει λάδι HD 30 και HD50 
µε προδιαγραφές Caterpillar TO-4. Ο διαγωνιζόµενος έχει προσφέρει ένα λάδι 
30 και 40 που είναι για κινητήρες και δεν έχει την προδιαγραφή Caterpillar TO-4 
που ζητάτε. 
Για τo ζητούµενo είδος µε α/α 11, το προσφερόµενο προϊόν δεν πληροί τις 
προδιαγραφές 51524 Part III HLP, που ζητάτε, αλλά µόνο την Part II. 
Για τους λόγους αυτούς, η προσφορά πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της. 

 
           ΣΤ. Η εταιρεία Σ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η - Χ.ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗ ΟΕ 
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Η βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας που έχει υποβάλει, έχει εκδοθεί και 
ισχύει αποκλειστικά για συµµετοχή σε δηµοπρασίες και όχι για «συµµετοχή σε 
διαγωνισµό προµηθειών ∆ηµοσίου και ΝΠ∆∆». Ως γνωστόν, είναι διαφορετικές 
οι έννοιες «δηµοπρασία» και «διαγωνισµός προµηθειών», τα έντυπα του ΙΚΑ 
είναι διαφορετικά (µπορούν, βέβαια, στην ίδια βεβαίωση να αποτυπωθούν και 
οι δύο σκοποί, εάν ζητηθεί από τον αιτούντα), η χρονική ισχύς αυτών είναι 
επίσης διαφορετική. 
Το ως άνω εκδίδεται και ισχύει αποκλειστικά για τη συναλλαγή που ζητήθηκε. 
Ακόµη κι αν ο έλεγχος και για τις δύο αιτίες είναι ο ίδιος, και είναι δυνατή η 
εκτύπωση βεβαίωσης µη οφειλής στο ίδιο έγγραφο, ενόψει της αρχής της 
τυπικότητας των δηµοσίων διαγωνισµών, η προσκοµισθείσα βεβαίωση 
ασφαλιστικής ενηµερότητας ισχύει κατά το γράµµα αυτής µόνο για τους 
σκοπούς που αναγράφει και όχι για «συµµετοχή  σε διαγωνισµό προµηθειών 
∆ηµοσίου και ΝΠ∆∆». Εφόσον η αρµόδια Αρχή περιόρισε την ισχύ της 
εκδοθείσας βεβαίωσης αποκλειστικά για συγκεκριµένο σκοπό, δεν υπόκειται 
στην διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού να εξετάσει στην 
προκείµενη περίπτωση εάν υπάρχει ασφαλιστική ενηµερότητα κατάλληλη για 
τον σκοπό της διενέργειας του διαγωνισµού. Εκ του λόγου τούτου, πρέπει να 
µην γίνει αποδεκτό από την Επιτροπή σας και η προσφορά να απορριφθεί στο 
σύνολό της. 
Για το ζητούµενο είδος µε α/α 1, το προσφερόµενο προϊόν δεν πληροί την 
αιτούµενη προδιαγραφή SH. 
Για το ζητούµενο είδος µε α/α 2, το προσφερόµενο προϊόν δεν πληροί την 
αιτούµενη προδιαγραφή Β4. 
Για το ζητούµενο είδος µε α/α 4, το προσφερόµενο προϊόν δεν πληροί την 
αιτούµενη προδιαγραφή API SL . 
Για το ζητούµενο είδος µε α/α 5, το προσφερόµενο προϊόν δεν πληροί την 
αιτούµενη προδιαγραφή ACEA A3/B4 και την API CF. 
Για το ζητούµενο είδος µε α/α 15, το προσφερόµενο προϊόν δεν πληροί την 
αιτούµενη προδιαγραφή GL5 ενώ προσφέρει GL4. 
Για τους λόγους αυτούς, η προσφορά πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό 

της….» 
 
Επί των ανωτέρω ισχυρισµών της Κατίου Π. & Σία Ε.Ε., η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
έχει να αναφέρει τα εξής σχετικά για τον/την: 
 
Α. Όσον  αφορά την πρώτη  παρατήρηση  ότι η εταιρεία ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε. έπρεπε να προσκοµίσει στον διαγωνισµό ασφαλιστική 
ενηµερότητα για όλους τους οµόρρυθµους εταίρους δηλαδή και για τους τρείς 
οµόρρυθµους εταίρους και όχι µόνο για τον διαχειριστή της κ. Βουλγαράκη, έχουµε να 
αναφέρουµε τα εξής : πρώτον ο κ. Βουλγαράκης αναφέρει ότι είναι ο µοναδικός 
εργαζόµενος εταίρος και ο µοναδικός διαχειριστής ,δεύτερον εργοδότης είναι η 
εταιρεία ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε. και  η απαίτηση αυτή καλύπτεται 
και από την κατάθεση ασφαλιστικής ενηµερότητας του ΙΚΑ που αναφέρεται στην 
εταιρεία   και τρίτον σε συνάρτηση µε την παράγραφο 2.3) του άρθρου 2 της 
διακήρυξης που αναφέρει ότι :   υποχρέωση προσκόµισης αποσπάσµατος  ποινικού 
µητρώου έχουν οι διαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης 
ευθύνης (ΕΠΕ) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τεκµαίρεται εµµέσως 
πλην σαφώς ότι υποχρέωση υποβολής ασφαλιστικής ενηµερότητας έχει ο µοναδικός 
διαχειριστής της εταιρείας κ. Βουλγαράκης.  
Όσον  αφορά την δεύτερη   παρατήρηση για τον φάκελο προσφοράς  της εταιρείας 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε. ότι δηλαδή όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις 
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που υπέβαλε η εταιρεία δεν έχουν ψηφιακή υπογραφή παρά µόνο η πρώτη εξ αυτών , 
έχουµε να αναφέρουµε τα εξής: 
   Το σύνολο των Υπεύθυνων ∆ηλώσεων συµπεριλαµβάνεται σε ένα και µόνο αρχείο 
τύπου  .pdf , το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή και αποτελούν συνεπώς ενιαίο 
κείµενο, το οποίο  δεσµεύει τον κ. Βουλγαράκη τόσο στο τυπικό µέρος όσο και στο 
ουσιαστικό. 
Β. Όσον  αφορά την δεύτερη  παρατήρηση  ότι τα προσφερόµενα είδη από την  
εταιρεία ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ δεν πληρούν τις απαιτούµενες προδιαγραφές των 
τύπων λιπαντικών  έχουµε να αναφέρουµε τα κάτωθι: 
    Η εταιρεία αυτή όπως και οι άλλες συµµετάσχουσες εταιρείες  κάλυψαν την 
απαίτηση αυτή 1.υποβάλλοντας  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986,  ψηφιακά 
υπογεγραµµένη σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.2.8  
‘’ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και 
αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα’’  και  
2.επισυνάπτοντας  στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 2 παρ.2 Τεχνική προσφορά  ,  την τεχνική του προσφορά ψηφιακά 
υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά του αρχεία .  
    Η εν λόγω εταιρεία κατέθεσε  φυλλάδια τεχνικών προσφορών(prospectus), παρότι 
δεν αναφερόταν  η υποχρέωση αυτή στην διακήρυξη, τα οποία περιγράφουν 
αναλυτικά τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές του κάθε τύπου ελαιολιπαντικού 
σύµφωνα µε τον πίνακα της σελίδας 38.  
   Στον έλεγχο των εντύπων προσφορών και στην ανάλυση των απαιτούµενων 
προδιαγραφών της διακήρυξης των ελαιολιπαντικών ,όπως αναφέρθηκε στο πρακτικό 
Νο1,  παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις σε ορισµένα από τα είκοσι δύο (22) είδη των 
ελαιολιπαντικών της ΟΜΑ∆ΑΣ  Β1 που  εντοπίσθηκαν σε όλα τα έντυπα των  
τεχνικών  προσφορών   των  συµµετασχόντων προµηθευτών. 
   Η επιτροπή διαγωνισµού απευθύνθηκε στον µηχανολόγο του ∆ήµου µας, ως καθ 
ύλην αρµόδιου  για έλεγχο των απαιτούµενων  προδιαγραφών, ο οποίος µε έγγραφο, 
ανέφερε ότι οι ελάχιστες διαφοροποιήσεις σε ορισµένα από τα  είκοσι δύο (22) είδη 
των ελαιολιπαντικών της ΟΜΑ∆ΑΣ Β1 που  εντοπίσθηκαν σε όλα τα έντυπα των  
τεχνικών  προσφορών   των  συµµετασχόντων προµηθευτών, θεωρούνται 
επουσιώδεις η και τα ελαιολιπαντικά που προτάθηκαν από όλους, είναι απολύτως  
κατάλληλα για την λειτουργία των οχηµάτων του ∆ήµου µας .  
   Εξάλλου σύµφωνα µε το άρθρο 6 – Παραλαβή υλικών, της Γενικής & Ειδικής 
συγγραφής Υποχρεώσεων της διακήρυξης αναφέρεται «Εφόσον από τα µέλη της 
Επιτροπής κριθεί ότι η ποιότητα των ειδών δεν ανταποκρίνεται  στους όρους της 
σύµβασης και δεν πληρεί τις προβλεπόµενες προδιαγραφές της µελέτης και της 
κείµενης νοµοθεσίας, ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να αντικαταστήσει το 
προµηθευόµενο είδος µε νέο είδος που να τις πληροί.» 
Γ. Όσον  αφορά την παρατήρηση  ότι τα προσφερόµενα είδη από την  εταιρεία ∆. 
∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. δεν πληρούν τις απαιτούµενες προδιαγραφές των 
τύπων λιπαντικών  έχουµε να αναφέρουµε τα όσα επισηµάναµε  αναλυτικά  
παραπάνω. 
∆. Όσον  αφορά την παρατήρηση  ότι ο προµηθευτής ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
του ΝΙΚΟΛΑΟΥ υπέβαλε  ασφαλιστική ενηµερότητα που έχει εκδοθεί και ισχύει 
αποκλειστικά για συµµετοχή σε δηµοπρασίες  και όχι για συµµετοχή σε 
διαγωνισµό προµηθειών του ∆ηµοσίου και ΝΠ∆∆ έχουµε να αναφέρουµε τα 
κάτωθι:  
1. Η διακήρυξη στην παράγραφο 2.1. απαιτεί υποβολή πιστοποιητικών  όλων 
των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να προκύπτει ότι ο 
διαγωνιζόµενος είναι ενήµερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης .Στο 
σώµα της ασφαλιστικής ενηµερότητας που κατατέθηκε αναγράφεται :  
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* δεν οφείλει ληξιπρόθεσµες ασφαλιστικές εισφορές για το προσωπικό του/της. 
 
Συνεπώς καλύπτεται πλήρως η ανωτέρω απαίτηση της διακήρυξης ,η οποία 
απαίτηση αναφέρεται στην ουσία του θέµατος. 
Η αναγραφή στο σώµα της βεβαίωσης του λεκτικού:   ότι ισχύει για συµµετοχή σε 
δηµοπρασίες (η ευρεία έννοια του όρου αυτού αφορά και τους διαγωνισµούς 
προµηθειών ∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆  και έργων)  και  για την είσπραξη εκκαθαρισµένων 
απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο Ν.Π.∆.∆., ΟΤΑ, πολύ δε περισσότερο  υπερκαλύπτει  
την απαίτηση της διακήρυξης.   
 Πρέπει επίσης να επισηµάνουµε στην παρατήρησή   ότι η χρονική ισχύς  «για 
συµµετοχή σε δηµοπρασίες» και για «συµµετοχή σε διαγωνισµούς προµηθειών του 
∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆.» που αναγράφεται στο έντυπο της βεβαίωσης 
ασφαλιστικής ενηµερότητας του ΙΚΑ ότι είναι διαφορετική το εξής:   
Η χρονική ισχύς που αποτυπώνεται στη βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας του 
ΙΚΑ «για συµµετοχή σε δηµοπρασίες» και για «συµµετοχή σε διαγωνισµούς 
προµηθειών του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆.» είναι ιδία (βλέπε βεβαίωση 
ασφαλιστικής ενηµερότητας ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ των συµµετασχόντων προµηθευτών  του 
διαγωνισµού  ΤΖΕΦΕΡΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ, ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ)  που 
αποτυπώθηκαν και οι δύο σκοποί και αναγράφεται ιδία χρονική  ισχύς.  
Ε. Όσον  αφορά την παρατήρηση ότι ο προµηθευτής ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  
υπέβαλε  ασφαλιστική ενηµερότητα που έχει  εκδοθεί και ισχύει αποκλειστικά για 
συµµετοχή σε δηµοπρασίες  και όχι για συµµετοχή σε διαγωνισµό προµηθειών του 
∆ηµοσίου και ΝΠ∆∆, ισχύουν όλα όσα αναπτύξαµε ανωτέρω και για τον προµηθευτή 
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ.   
Όσον αφορά   την δεύτερη  παρατήρηση  ότι ορισµένα από τα προσφερόµενα είδη 
από τον προµηθευτή  δεν πληρούν τις απαιτούµενες προδιαγραφές των τύπων 
λιπαντικών  έχουµε να αναφέρουµε τα εκτεθέντα ανωτέρω για την  εταιρεία 
ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ: 
ΣΤ. Όσον  αφορά την παρατήρηση  ότι η εταιρεία Σ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ – 
Χ.ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΟΕ   υπέβαλε  ασφαλιστική ενηµερότητα που έχει  εκδοθεί και 
ισχύει αποκλειστικά για συµµετοχή σε δηµοπρασίες  και όχι για συµµετοχή σε 
διαγωνισµό προµηθειών του ∆ηµοσίου και ΝΠ∆∆ ,έχουµε να επισηµάνουµε ότι  
ισχύουν όλα όσα αναπτύξαµε ανωτέρω και για τον προµηθευτή ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
ΘΕΟ∆ΩΡΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ.  
Όσον αφορά   την δεύτερη  παρατήρηση  ότι ορισµένα από τα προσφερόµενα είδη 
από τον προµηθευτή  δεν πληρούν τις απαιτούµενες προδιαγραφές των τύπων 
λιπαντικών  έχουµε να αναφέρουµε ότι ισχύουν αυτά τα οποία εκτέθηκαν  ανωτέρω 
για την  εταιρεία ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ . 
 
3).  Κατά του πρακτικού µε την ένστασή της η εταιρεία  ∆. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.Ε. αναφέρει τα εξής: 
 
«……Οι προδιαγραφές των προσφεροµένων λιπαντικών, ορίζονται µε σαφήνεια στην 
διακήρυξη, αλλά  και επί αυτών υπεβλήθησαν ερωτήσεις και δόθηκαν γραπτές 
απαντήσεις από την υπηρεσία µε το υπ αρ. πρωτοκόλλου 37420 έγγραφο που 
σύµφωνα µε τον νόµο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης.  
Σύµφωνα µε όσα ρητά ορίζονται στην διακήρυξη : 

1. Για τα προϊόντα Νο 1 & 2, λιπαντικά πετρελαιοκινητήρων 10W40 & 15W40, 
απαιτείται η προδιαγραφή API SH, τόσο από την διακήρυξη όσο και από την 
µε αρ. πρωτ. 37420 γραπτή απάντηση της υπηρεσίας. 

2. Για το προϊόν Νο 4, στην διακήρυξη ορίζονται προδιαγραφές API SL/CF  

ΑΔΑ: ΩΠΞΝΩ9Μ-1ΗΣ



3. Για το προϊόν Νο 5, στην διακήρυξη ορίζονται προδιαγραφές API SM/CF και 
ACEA A3/B4 (για οχήµατα µικτού στόλου) 

4. Για το προϊόν Νο 9 η προδιαγραφή HD(SAE)40 ορίστηκε από την διακήρυξη 
αλλά και στην ως άνω γραπτή απάντηση της υπηρεσίας.   

5. Για το προϊόν Νο 13 οι προδιαγραφές δείκτη ιξώδους SAE είναι 85W140 
6. Για το προϊόν Νο 17 & 18, γράσο, ορίζονται προδιαγραφές Κ2Κ δηλαδή εύρος 
θερµοκρασιακής λειτουργίας από  -20 έως +120 βαθµούς Κελσίου 

Για όλα τα ως άνω προϊόντα, οι αναφερόµενες προδιαγραφές θεωρούνται ουσιώδεις  
µε βάση την τρέχουσα Ελληνική Νοµοθεσία, όπως αυτή ορίζεται µε τα σχετικά Φ.Ε.Κ. 
ως ακολούθως : 

a. ΦΕΚ 630 Β 2005 για τα προϊόντα 1,2,4,5 και 9. 
b. ΦΕΚ 471 1995 για το προϊόν 13. 
c. ΦΕΚ 122 2001 για τα προϊόντα 17 & 18. 

Τυχόν αποκλείσεις από τις προδιαγραφές που ορίζονται στην διακήρυξη αλλά και 
δόθηκαν µε γραπτές απαντήσεις της υπηρεσίας, δεν µπορούν παρά να αποτελέσουν 
αιτία αποκλεισµού του προσφέροντος, σε ουδεµία δε περίπτωση δεν µπορούν να 
χαρακτηρισθούν επουσιώδεις.  
Ειδικά δε για τα προϊόντα Νο 10 & 11 η διακήρυξη και η γραπτή απάντηση µε αρ. 
πρωτ. 37420, απαιτεί υδραυλικά υγρά προδιαγραφών HLP PART III το δε 
προσφερθέν υδραυλικό υγρό ΗΜ κατηγορίας PART II είναι εντελώς διαφορετικό και 
εν τούτοις η επιτροπή σας κρίνει την διαφορά επουσιώδη!!!  
 
Οι αποκλείσεις προδιαγραφών σε προσφερθέντα προϊόντα είναι οι εξής :  
 
Α) ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε: 

Έχει προσφέρει προϊόντα εκτός προδιαγραφών διακήρυξης και συγκεκριµένα :  

• Για το προϊόν Νο 13  Βαλβολίνη 75W/140 GL-5 του προϋπολογισµού 
προσφέρει  το WEG Βαλβολίνη GEAR 85W140 που είναι διαφορετικό 
προϊόν από αυτό που ρητά ορίζει η µελέτη της υπηρεσίας. 

 
Β) ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε: 
Έχει προσφέρει προϊόντα εκτός προδιαγραφών διακήρυξης και συγκεκριµένα :  

• Για το προϊόν Νο 9 Λάδι SAE HD40 του προϋπολογισµού ( το οποίο µετά από 
ερώτηση ενδιαφεροµένου αποσαφηνίστηκε ότι πρέπει  να κατατεθεί Λάδι SAE 
HD50) προσφέρει  το  RAVENOL CATOEL TO-4 SAE 40 που είναι 
διαφορετικό προϊόν από αυτό που ρητά ορίζει η µελέτη της υπηρεσίας. 

• Για το προϊόν Νο 18 του προϋπολογισµού Γράσο γενικής χρήσης ασβεστίου  
από  -20 oC  έως 120 oC προσφέρει το WEG WS-3 GREASE που είναι από  -
10oC έως  +8 oC. που είναι διαφορετικές τιµές από αυτές  που ρητά ορίζει η 
µελέτη της υπηρεσίας. 

  
Γ) ELVIGRO ΑΒΕΕ: 
Έχει προσφέρει προϊόντα εκτός προδιαγραφών διακήρυξης και συγκεκριµένα : 

 

• Για το προϊόν Νο 13  Βαλβολίνη 75W/140 GL-5 του προϋπολογισµού 
προσφέρει  το  GEAR  Oil EP Βαλβολίνη 85W140 GL-5 που είναι διαφορετικό 
προϊόν από αυτό που ρητά ορίζει η µελέτη της υπηρεσίας. 

• Για το προϊόν Νο 17   Γράσο λιθίου-2 του προϋπολογισµού προσφέρει  το  
Grease Letonia LR 2 EP µε προδιαγραφές DIN 51825 KP2N-30 που είναι 
διαφορετικές  από αυτές που ρητά ορίζει η µελέτη της υπηρεσίας, DIN 51825 
KP2K-30. 
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∆) ΚΑΤΙΟΥ Π & ΣΙΑ Ε.Ε: 
Έχει καταθέσει ξενόγλωσσα δικαιολογητικά ενώ στο άρθρο 2 της διακήρυξης 
ρητά ορίζεται ότι «τα δικαιολογητικά που είναι συντεταγµένα σε ξένη γλώσσα να 
συνοδεύονται από νόµιµη (επίσηµη) µετάφραση». 

 
Συγκεκριµένα για το προϊόν Νο 13  Βαλβολίνη 75W/140 GL-5 του 
προϋπολογισµού προσφέρει  το  Syn Power TM Gear Oil GL-5 SAE 75W-140 
το οποίο είναι γραµµένο στην Αγγλική γλώσσα. 

 
       Ε) Σ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η-Χ.ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗ Ο.Ε: 

1) Έχει καταθέσει ξενόγλωσσα δικαιολογητικά ενώ στο άρθρο 2 της 
διακήρυξης ρητά ορίζεται ότι «τα δικαιολογητικά που είναι συντεταγµένα σε ξένη 
γλώσσα να συνοδεύονται από νόµιµη (επίσηµη) µετάφραση». Τα προϊόντα 
του προϋπολογισµού µε α/α αριθµό 5,6,8,9,12,13,15,είναι γραµµένα  στην 
Αγγλική γλώσσα 

 
2) Έχει προσφέρει προϊόντα εκτός προδιαγραφών διακήρυξης και 

συγκεκριµένα  

• Για το προϊόν Νο 1 Λάδι SAE 10W/40  πετρελαιοκινητήρων του 
προϋπολογισµού προσφέρει  το  SELECTIVE 10W40 CI-4 µε προδιαγραφές 
API CI4/CH4/CG4/CF4που είναι διαφορετικές  από αυτές που ρητά ορίζει η 
µελέτη της υπηρεσίας, API CF-4/CG-4/CH-4/CI-4/SH. 

• Για το προϊόν Νο 2 Λάδι SAE 15W/40  πετρελαιοκινητήρων του 
προϋπολογισµού προσφέρει  το  SELECTIVE 15W40 CI-4 µε προδιαγραφές 
ACEA E7/E5/E3/B3, API CI4/CH4/CG4 που είναι διαφορετικές  από αυτές 
που ρητά ορίζει η µελέτη της υπηρεσίας,  ACEA E3/B3/B4, API CF-4/CG-4/CH-
4/CI-4/SH. 

• Για το προϊόν Νο 4 Λάδι SAE 15W/40  βενζινοκινητήρων  του προϋπολογισµού 
προσφέρει  το  SELECTIVE 15W40 CI-4 µε προδιαγραφές ACEA E7/Α3/Β3/B4, 
API CI4/CH4/CG4/CF4  που είναι διαφορετικές  από αυτές που ρητά ορίζει η 
µελέτη της υπηρεσίας,   API SL/CF. 

• Για το προϊόν Νο 5 Λάδι SAE 5W/30  του προϋπολογισµού προσφέρει  το  
SΥΝTIUM  5000 ΧS µε προδιαγραφές ACEA C3, API SM  που είναι 
διαφορετικές  από αυτές που ρητά ορίζει η µελέτη της υπηρεσίας,   ACEA 
A3/B4, API SM/CF. 

 

ΣΤ) ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ: 
1) Έχει προσφέρει προϊόντα εκτός προδιαγραφών διακήρυξης και συγκεκριµένα  

• Για το προϊόν Νο 1 Λάδι SAE 10W/40  πετρελαιοκινητήρων του 
προϋπολογισµού προσφέρει  το TURBO V SYNTHETIC C 10W40 µε 
προδιαγραφές  API CI4/CH4/CG4/CF4 CF/CE/CD, ACEA E7/E6/E4 που 
είναι διαφορετικές  από αυτές που ρητά ορίζει η µελέτη της υπηρεσίας, API 
CF-4/CG-4/CH-4/CI-4/SH, ACEA E7/B3/B4 

• Για τα προϊόντα Νο 10,11 Υδραυλικό Λάδι Νο ISO 46,68  του προϋπολογισµού 
προσφέρει  το RAPIDO ISO 46,68  µε προδιαγραφές  DIN 51524 PART II 
που είναι διαφορετικές  από αυτές που ρητά ορίζει η µελέτη της υπηρεσίας 
DIN 51524 PART III 

• Για το προϊόν Νο 6 Λάδι 4T µοτοσυκλετών 5W40  του προϋπολογισµού 
προσφέρει  το WHELM 5W40 µε προδιαγραφές  API SJ JASO MA που είναι 
διαφορετικές  από αυτές που ρητά ορίζει η µελέτη της υπηρεσίας, API SL, 
JASO MA-MA2. 
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2) Για το προϊόν Νο 13  Βαλβολίνη 75W/140 GL-5 του προϋπολογισµού δεν έχει 
καταθέσει τεχνικό φυλλάδιο…..» 

 
Επί των ανωτέρω ισχυρισµών της εταιρείας  ∆. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού έχει να αναφέρει τα εξής : 
Σύµφωνα µε την ανωτέρω ένσταση της εταιρείας ∆. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., ο 
προµηθευτής ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε. έχει προσφέρει ένα προϊόν 
ελαιολιπαντικού  εκ των είκοσι  δύο του πίνακα, το οποίο είναι  εκτός προδιαγραφών, 
η εταιρεία ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΠΕ έχει προσφέρει δύο προϊόντα τα οποία είναι εκτός 
προδιαγραφών, η εταιρεία ΕLVIGRO ABEE έχει προσφέρει δύο προϊόντα ,τα οποία 
είναι εκτός προδιαγραφών, η εταιρεία ΚΑΤΙΟΥ Π & ΣΙΑ Ε.Ε. έχει καταθέσει 
ξενόγλωσσο έντυπο  για ένα προϊόν, για την εταιρεία Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ – Χ. 
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Ο.Ε.  έχει καταθέσει ξενόγλωσσα έντυπα (Αγγλική γλώσσα) για 
επτά (7)  προϊόντα και τέσσερα προϊόντα τα οποία είναι  εκτός προδιαγραφών   και 
τέλος για τον προµηθευτή ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ότι έχει προσφέρει τρία προϊόντα 
τα οποία είναι εκτός προδιαγραφών και ότι για ένα προϊόν δεν έχει καταθέσει τεχνικό 
φυλλάδιο.    
    Για όλες αυτές τις παρατηρήσεις που αναφέρονται στους ανωτέρω  συµµετέχοντες 
προµηθευτές έχουµε να αναφέρουµε τα εξής:  
    Η εταιρεία αυτή όπως και οι άλλες συµµετάσχουσες εταιρείες  κάλυψαν την 
απαίτηση αυτή : 
1.υποβάλλοντας  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ψηφιακά υπογεγραµµένη 
σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ.2.8  
* ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και 
αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα  και  
2.επισυνάπτοντας  στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 2 παρ.2 Τεχνική προσφορά,  την τεχνική του προσφορά ψηφιακά 
υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά του αρχεία .  
    Οι εν λόγω εταιρείες   που αναφέρεται στην ένστασή της η εταιρεία ∆. 
∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε κατέθεσαν   φυλλάδια τεχνικών  προσφορών(prospectus) 
,παρότι δεν αναφερόταν  η υποχρέωση αυτή στην διακήρυξη, τα οποία περιγράφουν 
αναλυτικά τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές του κάθε τύπου ελαιολιπαντικού 
σύµφωνα µε τον πίνακα της σελίδας 38.  
   Στον έλεγχο των εντύπων προσφορών και στην ανάλυση των απαιτούµενων 
προδιαγραφών της διακήρυξης των ελαιολιπαντικών, όπως αναφέρθηκε στο πρακτικό 
Νο1,  παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις σε ορισµένα από τα είκοσι δύο (22) είδη των 
ελαιολιπαντικών της ΟΜΑ∆ΑΣ  Β1 που  εντοπίσθηκαν σε όλα τα έντυπα των  
τεχνικών  προσφορών   των  συµµετασχόντων προµηθευτών. 
   Η επιτροπή διαγωνισµού απευθύνθηκε στον µηχανολόγο του ∆ήµου µας, ως καθ 
ύλην αρµόδιου  για έλεγχο των απαιτούµενων  προδιαγραφών, ο οποίος µε έγγραφο , 
ανέφερε ότι οι ελάχιστες διαφοροποιήσεις σε ορισµένα από τα  είκοσι δύο (22) είδη 
των ελαιολιπαντικών της ΟΜΑ∆ΑΣ  Β1 που  εντοπίσθηκαν σε όλα τα έντυπα των  
τεχνικών  προσφορών   των  συµµετασχόντων προµηθευτών  , θεωρούνται 
επουσιώδεις και τα ελαιολιπαντικά που προτάθηκαν από όλους, είναι απολύτως  
κατάλληλα για την λειτουργία των οχηµάτων του ∆ήµου µας .  
   Εξάλλου σύµφωνα µε το άρθρο 6 –Παραλαβή υλικών, της Γενικής & Ειδικής 
συγγραφής Υποχρεώσεων της διακήρυξης αναφέρεται: « Εφόσον από τα µέλη της 
Επιτροπής κριθεί ότι η ποιότητα των ειδών δεν ανταποκρίνεται  στους όρους της 
σύµβασης και δεν πληρεί τις προβλεπόµενες προδιαγραφές της µελέτης και της 
κείµενης νοµοθεσίας , ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να αντικαταστήσει το 
προµηθευόµενο είδος µε νέο είδος που να τις πληροί.» 
   Όσον αφορά στην παρατήρηση ότι η µη προσκόµιση φυλλαδίων τεχνικών 
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προδιαγραφών αποτελεί από µόνη της αιτία αποκλεισµού του προσφέροντος 
σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. Γ Περιεχόµενα Προσφορών της διακήρυξης  που ρητά 
αναφέρει ότι «η παράλειψη προσκόµισης ή µη προσήκουσα προσκόµιση κάποια από 
τα παρακάτω δικαιολογητικά συνεπάγεται αποκλεισµό του συµµετέχοντος», έχουµε 
να αναφέρουµε ότι η παράγραφος αυτή του άρθρου αυτού  αναφέρεται στα 
δικαιολογητικά συµµετοχής που πρέπει να υποβληθούν  για έλληνες πολίτες 
αλλοδαπούς – φυσικά πρόσωπα ,Νοµικά πρόσωπα, συνεταιρισµοί  - 
ενώσεις/κοινοπραξίες -τεχνική προσφορά συστήµατος, δηλαδή όσα αναφέρονται  στο 
άρθρο 2  και όχι κατάθεση τεχνικών φυλλαδίων των ειδών των ελαιολιπαντικών  που 
πουθενά στην διακήρυξη δεν αναφέρεται. 
   Επίσης η κατάθεση ξενόγλωσσου   φυλλαδίου   από µέρους της εταιρείας ΚΑΤΙΟΥ 
Π & ΣΙΑ Ε.Ε για ένα προϊόν  
και για την εταιρεία   Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ  – Χ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗΣ  Ο.Ε. που  έχει 
καταθέσει ξενόγλωσσα έντυπα (Αγγλική γλώσσα) για επτά προϊόντα, δεν αποτελεί  
λόγο αποκλεισµού καθόσον δεν απαιτείτο η κατάθεση φυλλαδίων τεχνικών 
προσφορών(prospectus) από την διακήρυξη.   
 

Μετά τα  παραπάνω η επιτροπή διαγωνισµού, 
                                        

εισηγείται οµόφωνα 
 
 την απόρριψη των ενστάσεων  : 
 
 1) της εταιρείας Eurocar Hellas LTD, που  υποβλήθηκε εµπρόθεσµα την 28-09-2015 
και έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου 42346 
2) της εταιρείας Κατίου Π. & Σία Ε.Ε., που υποβλήθηκε εµπρόθεσµα την 28-09-
2015  και έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου 42410 
3) της εταιρείας ∆. ∆ηµητρακόπουλος Α.Ε., που υποβλήθηκε εµπρόθεσµα την 28-09-
2015 και έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου 42567. 
για τους λόγους που εκτέθηκαν αναλυτικά παραπάνω. 

 
                                                          Η επιτροπή 
   
  Μελιάδης Μιλτιάδης      Λαλές Ευστράτιος          Χαιριστανίδης  Ερωτόκριτος  

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και 

λαµβάνοντας υπόψη τα οριζόµενα του άρθρου 75 του Ν.3852/10 και το έγγραφο της 
υπηρεσίας 
 

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

• Εγκρίνει τη συµµετοχή στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού των ακόλουθων 

∆ιαγωνιζοµένων :  

α/α Οικονοµικός φορέας Οµάδα 

1 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙ∆ΗΣ & 

ΥΙΟΙ ΟΕ 
Α2, Α3, Α4, Α7, Α8, Α10, Α12, Α14, Α15 

2 Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ – Χ. Α4, Β1 
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α/α Οικονοµικός φορέας Οµάδα 

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΟΕ 

3 
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Β1 

4 
ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

ΤΟΥ ∆ΙΟΓΕΝΗ 
Α1, Α5, Α6, Α9, Α11, Α13, Α16 

5 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
Α4,Β1 

6 
ΤΖΕΦΕΡΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 

Α1,Α2, Α3, Α5, 6,Α7,Α8,Α10,Α12,Α13, 

Α14,Α15,Α16 

7 

∆. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Β1 

8 ΚΑΤΙΟΥ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ E.E. Β1 

9 
ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
Α1, Α4, Α16, Β1 

10 
ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
A4 , Β1 

11 

ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ 

ΕΙ∆ΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ 

ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΕ 

Α4, Β1 

καθόσον οι προσφορές των εν λόγω διαγωνιζοµένων είναι πλήρεις και 
σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης.  

 

• Απορρίπτει τις ενστάσεις σύµφωνα µε την επιτροπή διαγωνισµού των 

ακόλουθων  διαγωνιζοµένων :  

1) της εταιρείας Eurocar Hellas LTD, που  υποβλήθηκε εµπρόθεσµα την 28-09-2015  
      και έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου 42346 
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2) της εταιρείας Κατίου Π. & Σία Ε.Ε., που υποβλήθηκε εµπρόθεσµα την 28-09-2015 
     και έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου 42410 
3) της εταιρείας ∆. ∆ηµητρακόπουλος Α.Ε., που υποβλήθηκε εµπρόθεσµα την 28- 
     09-2015 και έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου 42567. 
     Για τους λόγους που εκτέθηκαν αναλυτικά παραπάνω και σύµφωνα µε το άρθρο 20 
παράγ. 4 του 11389/1993 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο ∆ράµας. 
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