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 Εκ του υπ’ αριθ. 6/30-1-2018  πρακτικού ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδριάσεως της Οικονομικής  Επιτροπής του 

Δήμου Μεγαρέων 
 

Αριθμός Απόφασης:   20/2018 Περί α)έγκρισης πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας  ανοικτού ηλε-
κτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και 
λιπαντικών για το Δήμο και τα Νομικά πρόσωπα έτους 2017 (1η 

Φάση έλεγχος δικαιολογητικών- τεχνικών προσφορών), β)την α-
ποδοχή προσφορών που υπέβαλαν οι διαγωνιζόμενοι και γ) την 

πρόκριση των διαγωνιζόμενων στην επόμενη φάση (άνοιγμα προ-
σφορών) 

 
Στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα  30-1-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00  η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση κατόπιν της υπ’ αριθ. 
Πρωτ.: 1953/26-1-2018 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής και Δημάρχου  Μεγαρέων κ. 
Γρηγορίου Σταμούλη  που επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα ,με τα 
άρθρα 72 και 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-6-2010 τεύχος Α’)  

Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) Δ.Σ/λων ευρέθησαν παρό-
ντες έξι (6) ήτοι: 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΤΤΑΣ 

2 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΡΩΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΕΝΗΣ 

3 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ 

4 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ  

5 ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ  

6   

    
  Συνεχιζομένης  της συνεδριάσεως και μετά από διαπίστωση της απαρτίας,  ο Πρόεδρος και 
Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος, εισηγείται το 6ο  θέμα  της   ημερησίας δ/ξεως περί 
του εν περιλήψει αντικειμένου  και θέτει υπ’ όψη των μελών της Επιτροπής το  υπ’ αριΘ. Πρωτ. 
1242/23-1-2018 πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας  ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το Δήμο και τα Νομικά πρόσωπα έτους 2017 (1η 
Φάση έλεγχος δικαιολογητικών- τεχνικών προσφορών), στο οποίο αναφέρει τα εξής: 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΤΟΥΣ 

2017 
1η  ΦΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στα Μέγαρα σήμερα την 4η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 συνήλθε σε τακτική συ-
νεδρίαση στο Δήμο Μεγάρων η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του 
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 4/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που 
κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα έτους 2017 με 
αριθμό Διακήρυξης 18033/24-10-2017, η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 43862,1 αριθμό συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμ-
βάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 17PROC002173014 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
1) ΜΠΑΚΑΟΥΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
2) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΥΖΙΩΤΗΣ 
3) ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΜΑΤΣΝΕΦ 
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Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 
25/11/2017 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 04/12/2017 και ώρα 
10.30 π.μ. 
1. Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε 
στο ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), 
επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 43862,1 και διαπίστωσε αφενός ότι ο διαγωνισμός ήταν χαρα-
κτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο 
διαγωνισμό προσφορές από τους παρακάτω συμμετέχοντες: 
 

    Εταιρεία  Ημερομηνία  
υποβολής προ-

σφοράς 

Ώρα 
υποβολής προ-

σφοράς 

1 ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  

 
 
 
 
25/11/2017 

 
 
 
 
15:53:02 

2 Γ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 22/11/2017 17:00:55 

 
 
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 
περιεχόμενό των προσφορών.  
 
2. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την απο-
σφράγιση των προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτή-
ρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγι-
σθούν οι προσφορές.  
 
3. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα απο-
σφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών 
με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται ότι οι υπο-
φάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του δια-
γωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού. 
 
4. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές 
είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς αριθμούς συστήματος: 
 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Αριθμός προσφοράς συστήματος 

1. Γ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 82059 

2. ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Ε 

 
 

80238 

 
5. Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλε-
κτρονική υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονο-
μικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με 
τον ν.4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμε-
τοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύ-
ρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν 
προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, 
τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται 
να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 
 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25549&tradingPartnerId=37742&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=973971060&oapc=35&oas=KbVe9agZdJT_QhZ-SaVyOg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=25549&tradingPartnerId=37742&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=973971060&oapc=37&oas=yyjuCgEwprVxxG69Ha6b3A..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=8034&tradingPartnerId=24390&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=973971060&oapc=37&oas=tPE7iEmpI6hm9Hf5FZYfcA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=8034&tradingPartnerId=24390&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=973971060&oapc=37&oas=tPE7iEmpI6hm9Hf5FZYfcA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=8034&tradingPartnerId=24390&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=973971060&oapc=37&oas=tPE7iEmpI6hm9Hf5FZYfcA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=8034&tradingPartnerId=24390&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=973971060&oapc=37&oas=tPE7iEmpI6hm9Hf5FZYfcA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=8034&tradingPartnerId=24390&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=973971060&oapc=37&oas=tPE7iEmpI6hm9Hf5FZYfcA..
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Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν στο πρωτόκολλο 
του Δήμου Μεγαρέων, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, τους παρακάτω φακέλους, οι οποίοι πα-
ραδόθηκαν ενσφράγιστοι στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας:  
 

Α/Α Εταιρεία  Αριθμός πρωτοκόλλου 

1 Γ.ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 21373/ 27-11-2017 

2 ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

 
 
21732/ 29-11-2017 

 
Συνεπώς, ο αντίστοιχος ενσφράγιστος φάκελος, υποβλήθηκε εμπροθέσμως και νομοτύπως από τους 
συμμετέχοντες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.  
 
6. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου «Δικαι-
ολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» που είχαν υποβάλει οι συμμετέχοντες. Οι διαγωνιζόμε-
νοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη, είναι τα εξής: 
 
 

Α/Α Προ-
σφοράς Συ-
στήματος 

Εταιρεία  Δικαιολογητικά  
 

80238 ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) xml. 
 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) pdf. 
 Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 Γενικών 

απαιτήσεων της διακήρυξης 
 Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 απαιτήσε-

ων τεχνικής προσφοράς 
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

82059 Γ.ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 όπως περι-

γράφεται στο εδάφιο γ. της παραγράφου 
2.4.3.2. και στο άρθρο 
2.1.1. της παρούσας διακήρυξης 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ). 

 ESPD ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ  
 ESPD ΣΕ XML 
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 

 
Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι και οι δύο συμμετέχοντες είχαν υποβάλλει όλα 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 
Η Επιτροπή επικοινώνησε με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές 
που έχουν καταθέσει οι συμμετέχοντες και διαπίστωσε την εγκυρότητά τους (άρθρο 72 παρ.5 του 
Ν.4412/2016). 
7. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους, που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο της υ-
πηρεσίας, μονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υπο-
βλήθηκαν, ανά φύλλο. 
Τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι διαγωνιζόμενοι με ενσφράγιστο φάκελο, είναι τα εξής: 
 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Δικαιολογητικά  
 

1. ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ 1. ΕΥΡΩΠΑΊΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) 
2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΕΙΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΕΠΕ) 
4. ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
5. ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΜΗ 
6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΓΕΜΗ 
7. ΑΜΙΓΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΜΗ 
8. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 

ΓΕΜΗ 
9. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 

ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
10. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
11. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
12. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΜΠΕΞ 

Α.Β.Ε.Ε.Ε. 
13. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
14. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ 
15. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO ΙΜΠΕΞ 
16. ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
17. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
18. ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ Γ.Χ.Κ. ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
19. ΕΠΙΣΗΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 

(APPROVALS) 
20. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PRISTA OIL 

HOLDING EAD 
 

 Γ.ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) 
3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
8. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.  
Συγκεκριμένα: 
α. Η προσφορά της εταιρείας ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ είναι σύμφω-
νη με τους όρους της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή. 
β. Η προσφορά της εταιρείας Γ.ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. είναι σύμφωνη με τους όρους της διακή-
ρυξης και γίνεται αποδεκτή. 
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 
1. την υπ’ αριθ.18033/24/10/2017  Διακήρυξη  
2. τις υποβληθείσες προσφορές 
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
 
προτείνει προς την Οικονομική επιτροπή  
 
2. Την αποδοχή των προσφορών που υπέβαλαν οι κατωτέρω διαγωνιζόμενοι, καθώς είναι σύμφωνες 
με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από όσα αναφέρθη-
καν παραπάνω στο παρόν πρακτικό και την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση του διαγωνισμού που 
είναι το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. 
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Α/Α Εταιρεία   Αριθμός προσφοράς συστήματος 

1. ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

                 80238 

2. Γ.ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.                 82059 

 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώ-
θηκε, υπογράφεται. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΜΠΑΚΑΟΥΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ       ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΥΖΙΩΤΗΣ       ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΜΑΤΣΝΕΦ  
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και συζήτησε & αντάλλαξε απόψεις 
Αφού είδε & τις Δ/ξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87 τ.Α/7-6-2010   
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

  
Α)  Εγκρίνει  το πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας  ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προ-
μήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το Δήμο και τα Νομικά πρόσωπα έτους 2017 (1η Φάση 
έλεγχος δικαιολογητικών- τεχνικών προσφορών), 
 
Β) Εγκρίνει και αποδέχεται τις προσφορές που υπέβαλαν οι εν λόγω διαγωνιζόμενοι, καθώς είναι 
σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από όσα 
αναφέρθηκαν παραπάνω στο παρόν πρακτικό  
 
Γ) Εκρίνει  την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση του διαγωνισμού που είναι το άνοιγμα των οικο-
νομικών προσφορών των κάτωθι διαγωνιζόμενων: 
 

Α/Α Εταιρεία   Αριθμός προσφοράς συστήματος 

1. ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

                 80238 

2. Γ.ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.                 82059 

 
Δ) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό   20/2018 

 
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΣΤΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΚΟΡΩΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ   

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   
ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Μέγαρα 30-1-2018 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

 

 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 
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