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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Συνεδρίαση 9η της 26.03.2021
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικό από την 9η Συνεδρίαση της 26-03-2021 της Οικονομικής Επιτροπής.
Αρ. Απόφασης: 78/2021
Περίληψη: Έγκριση πρακτικού-γνωμοδότησης και τροποποίησης των όρων της υπαρ. 2356/3-22021 διακήρυξης για την διενέργεια του επαναληπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια
καυσίμων και λιπαντικών», για τις ομάδες Β, Γ, Δ, Ε & ΣΤ.
Στη Νέα Σμύρνη σήμερα την 26-03-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄ συνήλθε η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Νέας Σμύρνης, σε τηλεδιάσκεψη, αποτελούμενη από τους:
1. ΚΟΥΠΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟ
2. ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ
3. ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
4. ΣΥΡΙΓΟ ΠΟΛΥΔΩΡΟ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
5. ΚΡΙΚΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
6. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΩΡΟΘΕΑ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
7. ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
οι οποίοι κλήθηκαν με την υπαρ. πρ.6858/22-3-2021 πρόσκληση του Προέδρου-Αντιδημάρχου αυτής.
Τα τακτικά μέλη κ.κ. Κουτελάκης Γεώργιος, ο οποίος αναπληρώνεται από την κ. Αγγελίδου Μαρία,
Αναγνωστόπουλος Κων/νος και Παυλόπουλος Θεμιστοκλής απουσίαζαν λόγω κωλύματος, αν και νόμιμα
κλήθηκαν.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού βρέθηκε σε απαρτία με τα πιο πάνω μέλη, προέβη στην συζήτηση επί του
6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Κύριε Πρόεδρε,
Σας διαβιβάζουμε το πρακτικό- γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης
Διαγωνισμών, που αφορά στη συμμόρφωση στην υπαρ. 510/2011 Απόφαση του 1ου Κλιμακίου της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
 Τις διατάξεις του άρθρου 103 & παρ. 3 του αρ. 209 του Ν. 3463/06 και τις διατάξεις του άρ.
72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του αρ. 3 του Ν. 4623/19
 Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρ. 156 του Ν. 4412/2016
 Την υπαρ. 10/2021 ΑΟΕ περί Διαβίβασης πρακτικού αξιολόγησης Δικαιολογητικών
Συμμετοχής Τεχνικών Προσφορών και Οικονομικής Προσφοράς που αφορούν το διεθνή
ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αντικείμενο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ», με αριθ. μελέτης 4/2020
 Την υπαρ. 510/2011 Απόφαση του 1ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών
 Την υπαρ. 2356/3-2-2021 διακήρυξη για την διενέργεια του επαναληπτικού διαγωνισμού με
τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών», για τις ομάδες Β, Γ, Δ, Ε & ΣΤ
 Το από 19-3-2021 συνημμένο πρακτικό-γνωμοδότηση της ΕΔ
Μετά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει ομόφωνα:
Α. το από 19-3-2021 παρακάτω πρακτικό-γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης
Διαγωνισμών, του διεθνή ανοικτού Διαγωνισμού, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ», με αριθ. μελέτης 4/2020.
Το εν λόγω πρακτικό έχει ως ακολούθως:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΘΕΜΑ: (α) Συμμόρφωση με την υπ’ αριθ. 510/2021 Απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ) κατά το μέρος αποκλεισμού της εταιρείας «ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ» στο πλαίσιο
διενέργειας του με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 102034,1 διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών» (Αριθ. Μελ. 4/2020).
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(β) Τροποποίηση των όρων της υπ’ αριθ. Πρωτ. 2356/03.02.2021 Διακήρυξης (21PROC008088910 202102-03) για την διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών»,
ομάδες Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ1 και αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 105811.
(γ) Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στον ανωτέρω διαγωνισμό.
(α) Με την υπ’ αριθ. 10/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (εφεξής ΑΟΕ) εγκρίθηκε το πρακτικό
διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών (στάδιο δικαιολογητικών συμμετοχής / τεχνικών προσφορών και
οικονομικών προσφορών) που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Αριθ. Μελ. 4/2020) και αριθμό
ΕΣΗΔΗΣ 102034,1.
Με την ανωτέρω Απόφαση, ήτοι 10/2021 ΑΟΕ, μεταξύ άλλων, εγκρίθηκε η απόρριψη της υπ’ Α/Α 206514
προσφοράς που υπέβαλλε η εταιρεία με την επωνυμία «ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ» με τον εξής λόγο απόρριψης: «παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται
στην παράγραφο 6.1.1 της διακήρυξης περί “παραλαβής υλικών – Χρόνος, τόπος και τρόπος παραλαβής υλικών”
επειδή δεν περιλαμβάνει σε κανένα έγγραφο της προσφοράς την απαιτούμενη δέσμευση του συμμετέχοντος, ως
προς τον χρόνο παράδοσης των υλικών, ήτοι εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών.»
Η προαναφερθείσα εταιρεία, ως είχε έννομο συμφέρον, άσκησε προδικαστική προσφυγή κατά της υπ’ αριθ.
10/2021 ΑΟΕ ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (εφεξής ΑΕΠΠ).
Η ΑΕΠΠ, μετά από την εξέταση των στοιχείων του διαγωνισμού, εξέδωσε την υπ’ αριθ. 510/2021 Απόφαση
με την οποία ακυρώνει την υπ’ αριθ. 10/2021 ΑΟΕ κατά το μέρος που απέκλεισε τον προσφεύγοντα από την
Ομάδα Γ – «Λιπαντικά» της διαδικασίας.
Λαμβάνοντας υπόψη το σκεπτικό της ΑΕΠΠ, η Επιτροπή κρίνει ότι με την τεχνική προσφορά που υπέβαλλε η
εταιρεία «ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ» για το Α/Α 11 είδος «Βαλβολίνη» του αντίστοιχου φύλλου συμμόρφωσης
προσέφερε είδος με τα επιθυμητά, για την ορθή χρήση, χαρακτηριστικά αλλά απέκλινε από τα εκ της
Διακήρυξης απαιτηθέντα τεχνικά χαρακτηριστικά. Ως εκ τούτου η ανωτέρω προσφορά δεν γίνεται αποδεκτή
και απορρίπτεται.
(β) Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 10/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η
επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών» (Αριθ. Μελ. 4/2020) για τις
Ομάδες Β, Γ, Δ, Ε και ΣΤ1 δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. πρωτ. 2356/03.02.2021 διακήρυξη (21PROC008088910
2021-02-03). Λαμβάνοντας υπόψη την απαιτούμενη τροποποίηση της προδιαγραφής του είδους Α/Α 11: είδος
“Βαλβολίνη” του αντίστοιχου φύλλου συμμόρφωσης και επειδή εκ παραδρομής η νέα τεθείσα προδιαγραφή θα
δημιουργήσει περαιτέρω καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της διαδικασίας προτείνεται η εκ νέου
τροποποίησή της ως εξής: Βαλβολίνη SAE 80W-140 API: GL-4, GL-5.
Επειδή η επαναπροκήρυξη διενεργείται με τους ίδιους κατά τ’ άλλα όρους και προϋποθέσεις της αρχικής
διακήρυξης (αριθ. πρωτ. 24821/30.12.2020) και επιδιώκοντας την ορθή διεξαγωγή του διαγωνισμού σύμφωνα
με τις επισημάνσεις της υπ’ αριθ. 510/2021 Απόφασης της ΑΕΠΠ προτείνουμε την τροποποίηση των όρων της
υπ’ αριθ. πρωτ. 2356/03.02.2021 διακήρυξης (ΑΔΑΜ 21PROC008088910 2021-02-03) ως κάτωθι:
Την αρίθμηση στο φύλλο συμμόρφωσης της Ομάδας Γ «Λιπαντικά» και ειδικότερα στους αύξοντες αριθμούς
(Α/Α) 11 και 12 προκειμένου να συνάδουν με την αρίθμηση του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπ’ αριθ.
4/2020 Μελέτης της Διεύθυνσης Ελέγχου και Προστασίας Περιβάλλοντος.
Την αντικατάσταση της τελευταίας παραγράφου του όρου 6.1 της διακήρυξης Παραλαβή υλικών – Χρόνος,
τόπος και τρόπος παραλαβής υλικών «Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να δηλώνονται επί ποινή αποκλεισμού στο
κατάλληλο έντυπο ESPD (EEEΣ)», με την εξής:
«Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να δηλώνονται από τους προσφέροντες επί ποινή αποκλεισμού σε
Υπεύθυνη Δήλωση».
Η τροποποίηση των όρων της ανωτέρω διακήρυξης (ΑΔΑΜ 21PROC008088910 2021-02-03) οφείλει να
λάβει το σύνολο των διατυπώσεων δημοσιότητας, ούτως ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια και
απρόσκοπτη πρόσβαση του συνόλου των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων στον υπ’ αριθ. ΕΣΗΔΗΣ
105811 Διαγωνισμό, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και του ελεύθερου ανταγωνισμού με ίσους όρους
προς όλους.
ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΑΣΗ
Πρόεδρος

ΟΛΓΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ
1ο Τακτικό Μέλος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΚΡΙΤΑΝΑΚΗΣ
2ο Τακτικό Μέλος
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Β. την τροποποίηση της μελέτης για την ομάδα Γ –Λιπαντικά, ως προς τη προδιαγραφή του είδους
Α/Α 11: είδος “ Βαλβολίνη” του αντίστοιχου φύλλου συμμόρφωσης, οι συμμετέχοντες οικονομικοί
φορείς, κατά τα ανωτέρω, είτε προτείνουν μέσω παραπομπών και παρατηρήσεων διαφορετικές
απαιτήσεις από αυτές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή είτε προσφέρουν είδος που ναι μεν
απαιτείται από την διακήρυξη αλλά δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές και οδηγίες του
κατασκευαστή. Συγκεκριμένα ο κατασκευαστής σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης (που διαθέτει η
αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου στην Ελληνική γλώσσα και διατίθεται ελεύθερα στο διαδίκτυο) για την
καλή λειτουργία του οχήματος – σάρωθρου “RAVO 5 series” συνιστά τα κάτωθι: Βαλβολίνη SAE
80W-140 API: GL-4, GL-5.
Γ. την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με τροποποίηση των όρων της υπαρ. 278/2020 ΑΟΕ για την
διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού, για τις ομάδες: Β (CPV: 09132100-4) «Βενζίνη αμόλυβδη 95
οκτανίων», Δ (CPV: 09123000-7) «Φυσικό αέριο για κίνηση οχημάτων», Ε «Πετρέλαιο θέρμανσης»,
ΣΤ1 (CPV: 09132100-4) «Βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων» και Γ–Λιπαντικά, ως ακολούθως:
•
Την αρίθμηση στο φύλλο συμμόρφωσης της Ομάδας Γ «Λιπαντικά» και ειδικότερα στους
αύξοντες αριθμούς (Α/Α) 11 και 12 προκειμένου να συνάδουν με την αρίθμηση του ενδεικτικού
προϋπολογισμού της υπ’ αριθ. 4/2020 Μελέτης της Διεύθυνσης Ελέγχου και Προστασίας
Περιβάλλοντος.
•
Την αντικατάσταση της τελευταίας παραγράφου του όρου 6.1 της διακήρυξης Παραλαβή υλικών
– Χρόνος, τόπος και τρόπος παραλαβής υλικών
από: «Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να δηλώνονται επί ποινή αποκλεισμού στο κατάλληλο έντυπο
ESPD (EEEΣ)»
σε: «Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να δηλώνονται από τους προσφέροντες επί ποινή αποκλεισμού σε
Υπεύθυνη Δήλωση».
Η τροποποίηση των όρων της ανωτέρω διακήρυξης (ΑΔΑΜ 21PROC008088910 2021-02-03) οφείλει
να λάβει το σύνολο των διατυπώσεων δημοσιότητας, ούτως ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια και
απρόσκοπτη πρόσβαση του συνόλου των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων στον υπ’ αριθ.
ΕΣΗΔΗΣ 105811 Διαγωνισμό, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και του ελεύθερου
ανταγωνισμού με ίσους όρους προς όλους
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ
ΚΡΙΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΩΡΟΘΕΑ
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ακριβές Αντίγραφο
Νέα Σμύρνη 26.03.2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
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