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Ελληνική Δημοκρατία                                       Bούλα,  26-3-2015 
Νομός Αττικής        Aρ. Πρωτ. : 12200 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

        ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   10ης    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
 
  Αρ.Πράξης    :     10 
 Αρ. Απόφασης   :  105 
 
Στη Βούλα την  26η Μαρτίου  2015, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 9.00 π.μ., στο Δημοτικό 
Κατάστημα συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης - 
Βούλας - Βουλιαγμένης, μετά από τη με αρ. πρωτ. 11173/20.3.2015, πρόσκληση του 
Δημάρχου κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους 
δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με τα άρθρο 103 και 105 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) 
και του άρθρου 75 του Ν. 3852/7.6.2010.  
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι από τα εννέα (9) μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
 
1. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος 

 
1. Σπυράγγελος Πανάς 

2. Χρήστος Βαδάσης,  Τακτικό Μέλος  
3. Μιχαήλ Ανδριόπουλος, Τακτικό Μέλος  
4. Δημήτριος Δαβάκης, Αντιπρόεδρος  
5. Αθανάσιος Ματόπουλος Αν/κο Μέλος *  
6.Δημοσθένης Βαμβασάκης,Τακτικό  Μέλος  
7.Φιλάρετος Χατζηστεφάνου, Αν/κο Μέλος **  
8. Ιωάννης Αγαλιώτης , Τακτικό  Μέλος  
 
*Την κα Μαρία Σίνα Χόβρη αναπληρώνει νόμιμα ο κ. Αθανάσιος Ματόπουλος.    
** Την κα Μαρία Μπραϊμιώτη αναπληρώνει νόμιμα ο κ. Φιλάρετος Χατζηστεφάνου. 
 

 Θέμα 12ον    :    « α) Έγκριση των υπ΄αριθμ. πρωτ. 11040/19.3.2015 και 11337/20.3.2015 
πρακτικών αξιολόγησης προσφορών διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού  
για την  «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης και των Νομικών Προσώπων έτους 2015»,  β) κατακύρωση αποτελέσματος 
και γ) ανάδειξη αναδόχου». 
                             

   Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το παραπάνω θέμα  της  
ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη  αυτής: 
 
1)  Την υπ΄ αριθ. 457/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την  οποία εγκρίθηκε 

η διενέργεια  και ο τρόπος εκτέλεσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015».  

 
  2) Την υπ’ αριθ. 1/2015 μελέτη  συνολικού  Π/Υ 857.000, 00 €  που συντάχθηκε από  
    την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Μελετών & Έργων.  
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  3) Την υπ’ αριθ. 339/2014  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
αποφασίστηκε η «Έγκριση α) τεχνικών προδιαγραφών της με αριθ. 1/2015 μελέτης,  β) 
όρων διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού,   γ) διάθεσης - 
δέσμευσης πίστωσης, ποσού 10.000,00€ και δ) διάθεσης ποσού 700.000,00€  για τη 
προμήθεια  «Υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης 
έτους 2015». 
4) Την υπ΄αριθμ. 3/2015 προγενέστερη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα 

με την οποία εγκρίθηκε,  α)  το υπ΄αριθμ. πρωτ. 1382/15.1.2015 πρακτικό του άγονου 
ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και Λιπαντικών του 
Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και των Νομικών Προσώπων έτους 2015» και β) 
εγκρίθηκε η επανάληψή του με τους ίδιους όρους διακήρυξης . 

 

5) Τη με αρ. πρωτ.  2011/19.1.2915  περιληπτική επαναληπτική  διακήρυξη η οποία όριζε 
ημερομηνία λήξης παράδοσης προσφορών του ανωτέρω επαναληπτικού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού την  ημ. 3/3/2015 και δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες 
«Αττικό Βήμα» και «Εβδόμη», «24 Ώρες», «Ηχώ των Δημοπρασιών, «Δημοπρασιών 
και Πλειστηριασμών».  

 
6) Το  με αρ. πρωτ.11563/23.3.2015 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 
Τμήματος Προμηθειών, προς την Οικονομική Επιτροπή, το οποίο αναφέρει τα ακόλουθα: 

 
 
«Παρακαλούμε όπως εισάγετε το θέμα στην επικείμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής λόγω 
αρμοδιότητας βάσει  του  άρθρου 72 παρ 1δ και 1ε του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 ) 
προκειμένου : 
 
 Να εγκρίνει  τα υπ.αρ.11040/19-3-2015 και  11337/20-3-205 πρακτικών αξιολόγησης προσφορών 

για την προμήθεια  «Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών του Δήμου Βάρης – Βούλας – 
Βουλιαγμένης και των Νομικών Προσώπων έτους 2015». 

 Να κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, στην εταιρεία ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ  για τις Ομάδες  1 , 2 , 3  και 5 

 Να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου στην εταιρεία ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ όπου πρόσφερε τα εξής: 

ΟΜΑΔΑ 1 : ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΥ – 2015  

Α/Α Περιγραφή είδους Μ.Μ. Ποσοτ.(lit) %Εκπ/ση Αριθ. 

1. Πετρέλαιο κίνησης lit 395.271  3,2% 

2. Βενζίνη αμόλυβδη lit 40.000  0% 
 
ΟΜΑΔΑ 2 : ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α: Ο.Α.Π.ΠΑ 

Α/Α Περιγραφή είδους Μ.Μ. Ποσοτ.(lit) %Εκπ/ση Αριθ.  

1. Πετρέλαιο Θέρ/σης lit 20.000  4,2%  
 
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΟΥΛ/ΝΗΣ  

Α/Α Περιγραφή είδους Μ.Μ. Ποσοτ.(lit) %Εκπ/ση Αριθ.  

1. Πετρέλαιο Θέρ/σης lit 4.000  4,2%  
 
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Α/Α Περιγραφή είδους Μ.Μ. Ποσοτ.(lit) %Εκπ/ση Αριθ.  
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1. Πετρέλαιο Θέρ/σης lit 56.003  4,2%  
 
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Δ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Α/Α Περιγραφή είδους Μ.Μ. Ποσοτ.(lit) %Εκπ/ση Αριθ.  

1. Πετρέλαιο Θέρ/σης lit 45.603  4,2%  
 
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ε: ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

Α/Α Περιγραφή είδους Μ.Μ. Ποσοτ.(lit) %Εκπ/ση Αριθ. 

1. Πετρέλαιο Θέρ/σης lit 4.001 4,2% 
 
ΟΜΑΔΑ 3 :ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

Α/Α Περιγραφή είδους Μ.Μ. Ποσοτ.(lit) Τιμή Μονάδας € 

1. Πρόσθετο καυσίμου lit 7.466,00 0,48
 
ΟΜΑΔΑ 5 :ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
Α/Α Περιγραφή είδους Μ.Μ. Ποσοτ.(lit) Τιμή Μονάδας € 
1. Λάδι Πετρ/ρα 10-

40W 
lit 3.000,00 7,00 

2. Λάδι Βενζ/ρα 10-
40W 

lit 640,00 6,50 

3. Λάδι Πετρ/ρα 20-
50W 

lit 300,00 6,00 

4. Βαλβολίνη SAE 80-
90 

lit 250,00 4,50 

5. Βαλβολίνη SAE 75-
90 

lit 100,00 13,00 

6. Υδρ/κά λάδια Νο46 lit 1.000,00 4,00 
7. Λάδια 

αυτομ.κιβ.10W 
lit 100,00 12,00 

8. Αντιψ/κό συμπυκν, lit 200,00 7,00 
9. Λάδι μίξεως 

διχρονων 
lit 150,00 6,00 

10. Λάδι συνθετικό 0-
30W 

lit 200,00 15,00 

11. Υγρά μπαταρίας lit 150,00 3,00 
12. Παραφλού(κόκκινο) lit 196,00 5,00 
13. Γράσσο lit 200,00 3,00 
14. Λάδι συν/κο ΦΑ 15-

40 
lit 200,00 7,00 

15. Αντιψ/κό 
συμπυκν.g12 

lit 200,00 7,00 
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 Να κηρύξει το διαγωνισμό για την ομάδα 4 (φυσικό αέριο) άγονο , διότι δεν κατατέθηκε  
καμία προσφορά 

    Η προμήθεια  θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού βάσει του ΕΚΠΟΤΑ και η κατακύρωση του διαγωνισμού με απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής όπως προκύπτει από το Ν.2286/95 και ΕΚΠΟΤΑ.» 

 
7)  Το υπ΄αρ. πρωτ.11040/19.3.2015 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διεθνών  

Διαγωνισμών (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών),  το οποίο αναφέρει τα ακόλουθα:  
 
   «Στο Δημοτικό κατάστημα Βούλας, στις 19-3-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ, 
συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διεθνών Διαγωνισμών για Προμήθεια που υπερβαίνει τις 
200.000€ πλέον Φ.Π.Α., με δημόσιο ηλεκτρονικό διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό η οποία 
συγκροτήθηκε με την αρ. 5/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τους: 
 

1. Τσίμο Βασίλειο, Πρόεδρος 
2. Βασιλακόπουλο Παντελή, τακτικό μέλος 
3. Σταθάκη Χρυσάνθη, τακτικό μέλος 
4. Σκιαδά Αποστολία, τακτικό μέλος 
5. Σιδέρη Δημήτριο, τακτικό μέλος  
 

προκειμένου να γνωμοδοτήσει - εισηγηθεί, για το δημόσιο ηλεκτρονικό διεθνή ανοιχτό 
επαναληπτικό διαγωνισμό για την: 

 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» ποσό Π/Υ 
857.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους κωδικούς εξόδων :  
Κ.Α.                     ΠΟΣΟ 
 
Α. ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
10-6641.006       30.000,00 € 
15-6641.006      43.000,00 € 
20-6641.011     375.000,00 € 
20-6641.012      22.500,00 € 
20-6644.003      55.000,00 € 
30-6641.004     16.000,00 € 
35-6641.005     115.500,00 € 
35-6644.005     8.000,00 € 
20-6641.013     30.000,00 € 
10-6643.004      5.000,00 € 
 
Β. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ(Ο.Α.Π.ΠΑ) 
15-6643.002        25.000,00€ 
 
 
Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
10-6643.001        5.000,00€ 
Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
1. Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση 70.000,00€ 
Ε. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
1. Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση 57.000,00€ 
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Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψη της:  
 
Α. Τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7.6.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
Β. Τις διατάξεις του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160 Α΄) οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ από 1/3/2015 (άρθρο 
201 παρ. 1). 
Γ. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α΄) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 
Δ. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄) 
Ε. Την με αρ. πρωτ.: 2011/19-1-2015 περίληψη διακήρυξης επαναληπτικού δημόσιου 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Βάρης-Βούλας-
Βουλιαγμένης και των νομικών του προσώπων έτους 2015»,  
ΣΤ. Τη με αριθμ. 457/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «περί έγκρισης της προμήθειας 
υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου για το έτος 2015, καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης της 
εν λόγω προμήθειας». 
Ζ. Την με αρ. 3/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με την οποία α) εγκρίθηκε το με αρ. 
πρωτ. 1382/15-1-2015 Πρακτικό αξιολόγησης της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού 
Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια «Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών του 
Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και των Νομικών Προσώπων έτους 2015», και β) 
εγκρίθηκε η επανάληψη του διαγωνισμού. 
Η. Τη με αριθμό 1/2015 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης συνολικού Π/Υ 
857.000,00€ 
Θ. Την με αρ. πρωτ.: 2015/19-1-2015 πρόσκληση τακτικών και αναπληρωματικών μελών της 
Επιτροπής Διεθνών Διαγωνισμών για Προμήθεια που υπερβαίνει τις 200.000 € πλέον ΦΠΑ, 
Ι. Το γεγονός ότι μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία 3/3/2015 και ώρα του διαγωνισμού 10:30 
π.μ. κατατέθηκε μία (1) προσφορά στη Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr, του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και συγκεκριμένα της εταιρείας ΡΕΒΟΙΛ (REVOIL) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 116474601000 για τις ομάδες 1, 2, 3 και 5 της διακήρυξης, 
για τη δε ομάδα 4 (φυσικό αέριο) δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά. 
 
Η Επιτροπή μέσω του Η/Υ του πιστοποιημένου χρήστη του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και 
υπαλλήλου του τμήματος προμηθειών Άγγελου Ασημακόπουλου, προχώρησε στο άνοιγμα του 
φακέλου  των ψηφιακών δικαιολογητικών συμμετοχής της εταιρείας ΡΕΒΟΪΛ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ. 
 
Σύμφωνα με τη αρ. πρωτ.: 58558/3-12-2014 διακήρυξη τα απαιτούμενα επί ποινή αποκλεισμού 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής είναι τα εξής: 
(άρθρο 8ο) 
1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με το αρθ. 157 του Ν.4281/14 και την παράγραφο 
1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13. Για το περιεχόμενο των εγγυητικών, ισχύουν τα 
οριζόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας διακήρυξης. 
2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου όπου θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το 
ειδικό επάγγελμα - είδος των εργασιών τους, οι οποίες είναι συναφείς με το αντικείμενο του 
διαγωνισμού, και το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ 6 μήνες πριν την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού. 
3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι 
ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους 
οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών. 
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 , που θα αναφέρει όλους ανεξαιρέτως τους 
ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών. 
5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι 
ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού. 
6. Παραστατικό εκπροσώπησης κατά το άρθρο 7 παρ. 5 της Υ.Α. 11389/93 εφόσον οι 
προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο / εκπρόσωπό τους. 
7. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 
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. Φυσικά πρόσωπα. 

. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιριών Ο.Ε. & Ε.Ε., Ε.Π.Ε. & Α.Ε. όπως αναφέρονται στο τελευταίο 
τροποποιημένο καταστατικό της εταιρίας (ΦΕΚ Τροποποίησης) και το οποίο οφείλει επί ποινή 
αποκλεισμού να καταθέσει με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. 
. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 
αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf τις 
αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 
8. Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
9. Tα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, 
όπως το ισχύον καταστατικό, κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή απόσπασμα του καταστατικού. Στοιχεία 
και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα 
υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους, το νομικό 
πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το 
καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου…. 
……………..Όλα τα ανωτέρω Δικαιολογητικά Συμμετοχής υποβάλλονται από τον προσφέροντα 
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf. 
Τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα υπογράφονται 
από τον ίδιο και δύναται να φέρουν ψηφιακή υπογραφή. (π.χ. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 2) 
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω Δικαιολογητικά Συμμετοχής που έχουν υποβληθεί με την 
ηλεκτρονική προσφορά και δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα τότε 
οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να τα προσκομίσουν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του 
Διαγωνισμού (Δήμο Βάρης - Βούλας -Βουλιαγμένης) σε έντυπη μορφή, εντός τριών (3) εργασίμων 
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα 
προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). 
Ως τέτοια στοιχεία είναι : η εγγύηση συμμετοχής (παρ. 1), τα πιστοποιητικά των παραγράφων 2, 
3, 5, 6, 7, 8 και τα νομιμοποιητικά έγγραφα της παραγράφου 9 πλην των ΦΕΚ. 
 
(άρθρο 9ο ) 
 
Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν με ποινή 

αποκλεισμού τους από την συνέχιση του διαγωνισμού τα εξής: 
 
 
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

1. έλαβαν γνώση των όρων αυτής της διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και 
αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

2. έλαβαν γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνουν να παραδώσει σε κατάσταση 
πλήρους λειτουργίας τα υπό προμήθεια υλικά 

3. δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης 
4. δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. 
5. δεν έχουν διαπράξει σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους 

           δραστηριότητας. 
6. δεν έχουν υποβάλλει ψευδείς δηλώσεις ή ανακριβείς δηλώσεις προς την υπηρεσία  

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι: 
7.  χρόνος ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν πρέπει να είναι μικρότερος από τον χρόνο 

που αναφέρεται στο άρθρο 16. 
8.  προσφερόμενο χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας και διατήρησης ο οποίος δεν πρέπει να 

είναι  μικρότερος από τον χρόνο που αναφέρεται στο άρθρο 21. 
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται για κάθε είδος αναλυτικά μόνο για 
την ομάδα 5 (Λιπαντικά), τη χώρα και το εργοστάσιο κατασκευής του και ότι σε καμία περίπτωση 
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δεν θα προέρχονται από ανακυκλώσιμα υλικά να σημειωθεί ότι όλα τα είδη ορυκτελαίων πρέπει να 
είναι πρωτογενούς φύσεως. 
 
 
Από τον έλεγχο των ψηφιακά υποβληθέντων δικαιολογητικών διαπιστώθηκε η αποστολή 
εμπρόθεσμα των παρακάτω αρχείων: 
 
1.Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, αριθμός 974/716770-9/Α΄ από 18/2/2015 Εθνικής Τράπεζας, 
ποσού 13.447,07 €. 
2. Βεβαίωση Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.  
3. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΙΚΑ ( 60805/17-2-2015 ). 
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 που αναφέρει τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους 
οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών και συγκεκριμένα: ΙΚΑ, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε, Ταμείο 
Νομικών και Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π.  
5. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ. 
6. Καταδικαστική απόφαση αριθμός 1849/2011, τoυ Μονομελούς  Πλημμελειοδικείου  Χίου (2 
φορές). 
7. Πιστοποιητικά: α)Πρωτοδικείου Αθηνών 4430/2015 περί μη πτώχευσης, β) Πρωτοδικείου 
Αθηνών 5501/2015  ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση, γ) Πρωτοδικείου Αθηνών 1521/2015 περί μη 
αναγκαστικής διαχείρισης δ) Πρωτοδικείου Αθηνών 5500/2015 περί μη κατάθεσης αίτησης για 
πτωχευτικό συμβιβασμό, ε) Πρωτοδικείου Αθηνών 5504/2015 περί μη υπαγωγής σε καθεστώς 
ειδικής εκκαθάρισης στ) βεβαίωση  Δ/νσης Εταιρειών και ΓΕΜΗ με αρ. πρωτ. 19627/20-2-2015 
περί μη αίτησης λύσης ή εκκαθάρισης της εταιρείας 
8. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα: ΦΕΚ 6329/30-9-2013 τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ και Γενικού Εμπορικού 
Μητρώου και ΦΕΚ 5879/12-8-1997 τεύχος ΑΕ – ΕΠΕ, από τα οποία προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο 
Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας και τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να την 
δεσμεύουν με την υπογραφή τους. 
9. Υπεύθυνες  δηλώσεις  του Ν. 1599/1986 ότι:  
-Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται 
αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
-Έλαβαν γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνουν να παραδώσουν σε κατάσταση 
πλήρους λειτουργίας τα υπό προμήθεια υλικά. 
-Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της εταιρείας, ενώ συγχρόνως δεν έχει 
αποκλειστεί η συμμετοχή της από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των ΟΤΑ. 
-Δεν έχουν υποπέσει σε  σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας και δεν έχουν υποβάλλει ψευδείς δηλώσεις ή ανακριβείς δηλώσεις προς την   
υπηρεσία.  
- Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, δεν είναι μικρότερος των τεσσάρων μηνών και ταυτόχρονα 
ο  προσφερόμενος χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας και διατήρησης δεν  είναι  μικρότερος 
τουλάχιστον των δώδεκα μηνών. 
- (Μόνο για την ομάδα 5 -Λιπαντικά), η χώρα κατασκευής των προϊόντων που αναφέρονται 
στην υπεύθυνη δήλωση είναι η Ελλάδα και το εργοστάσιο κατασκευής είναι η SLIDER ΑΕΒΕ και σε 
καμία περίπτωση δεν προέρχονται από ανακυκλώσιμα υλικά και είναι πρωτογενούς φύσεως. 
 
Επίσης ψηφιακά κατατέθηκε υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται από την ως άνω εταιρεία  
ότι τα υπό προμήθεια είδη συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού EK 1907/2006-
R.E.A.C.H. της Ε.Ε. Η δήλωση αυτή αφορά τα παρασκευάσματα καθώς και όλα τα αντικείμενα τα 
οποία περιέχουν χημικές ουσίες στη σύστασή τους ή στα οποία έχουν εφαρμοστεί χημικές ουσίες 
και παρασκευάσματα κατά την παραγωγή τους.  
 
Η Επιτροπή αφού έλεγξε όλα τα παραπάνω διαπίστωσε ότι:  
α) είχε κατατεθεί ψηφιακά απόφαση δικαστηρίου η οποία αφορούσε πταισματική παράβαση (βλ. 
απόφαση αριθμός 1849/2011, τoυ Μονομελούς  Πλημμελειοδικείου  Χίου) δύο φορές αντί να 
συνοδεύει όπως ορίζει η διακήρυξη το απόσπασμα του ποινικού μητρώου του νομίμου 
εκπροσώπου της εταιρείας το οποίο και εξέλιπε, δηλαδή δεν είχε κατατεθεί ψηφιακά,  
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β) είχε κατατεθεί ψηφιακά βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ΙΚΑ και δεν είχαν υποβληθεί 
ψηφιακά αντίστοιχες βεβαιώσεις των τριών υπολοίπων φορέων ασφάλισης που αναφέρονταν στην 
σχετική υπεύθυνη δήλωση.  
 

     Στις 5/3/2015 (αρ. πρωτ.: 8724) εστάλησαν  και σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά που 
αρχικώς είχαν αποσταλεί ψηφιακά, καθώς και επιπλέον τα παρακάτω:  
απόσπασμα ποινικού μητρώου του Ευάγγελου Ρούσσου του Γεωργίου, νομίμου εκπροσώπου της 
προσφέρουσας εταιρείας (αρ. πρωτ.: 2809/25-11-2014), στο οποίο αναφέρεται η καταδικαστική 
απόφαση αριθμός 1849/2011, τoυ Μονομελούς  Πλημμελειοδικείου  Χίου καθώς  και βεβαίωση 
ασφαλιστικής ενημερότητας του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και Ταμείου Νομικών για την ως άνω εταιρεία.  
 
Μετά τα παραπάνω, η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 160 παρ. 1 & 2 του Ν. 4281/2014, με 
επιστολή της (αρ. πρωτ.: 9131/6-3-2015) προς την εταιρεία με δ.τ. REVOIL ΑΕΠΕ, ζήτησε να  
προσκομιστεί εντός δέκα (10) ημερών βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π, η 
οποία εξέλιπε και  από το ψηφιακό αρχείο και από το φάκελο με τα δικαιολογητικά σε έντυπη 
μορφή.  
 
Στις 18/3/2015 εστάλη στην επιτροπή με αριθ. πρωτ.: 10911 το πιστοποιητικό ασφαλιστικής 
ενημερότητας  Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π που είχε ζητηθεί και επιπλέον απόσπασμα ποινικού μητρώου (αρ. 
πρωτ.: 1225/11-3-2015) στο οποίο αναφέρεται η ίδια με το από 25/11/2014 αντίστοιχο 
απόσπασμα ποινικού μητρώου του Ευάγγελου Ρούσσου του Γεωργίου, νομίμου εκπροσώπου της 
προσφέρουσας εταιρείας. 
 
Από την αξιολόγηση όλων των στοιχείων που πλέον η Επιτροπή είχε στη διάθεσή της,  δηλαδή 
των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν ψηφιακά,  των δικαιολογητικών που εστάλησαν σε έντυπη 
μορφή, καθώς και των συμπληρωματικών δικαιολογητικών που ζητήθηκαν και υποβλήθηκαν 
(άρθρο 160 του Ν. 4281/2014), αποφάσισε να κάνει δεκτή τη συμμετοχή της Εταιρείας REVOIL 
ΑΕΠΕ στο διαγωνισμό και προχώρησε στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς της εν λόγω 
εταιρείας, σύμφωνα με τα όσα ψηφιακά και σε έντυπη μορφή στοιχεία της τεχνικής προσφοράς 
υποβλήθηκαν.  
 
Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1/2015 Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης οι Τεχνικές 
Προδιαγραφές καθορίζονται ως εξής: 
 
"Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  
1. Πετρέλαιο κίνησης  
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
Το πετρέλαιο κίνησης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων, καθαρό, διαυγές και δεν περιέχει νερό ή 
άλλες ξένες ύλες σε ποσοστό μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο από αυτό που φαίνεται στα ΦΕΚ 
872/Β/4-6-2007, 1415/Β/28-9-08, 332/Β/11-2-04, 1730/Β/27-12-01, 190/Β/21-3-
96 και 67/Β/28-01-10. Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή 
προϊόντα πυρολύσεως ή και μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι 
της παρούσης.  
Β. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
Τα λεπτομερή φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά του πετρελαίου κίνησης αναφέρονται στον 
Πίνακα 1 που ακολουθεί.  
Πίνακας 1 - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΟΡΙΑ  
Πυκνότητα στους 15 οC, Kg/m3  820-860 
Σημείο αναφλέξεως, οC, ελαχ  55 
Θερμοκρασία αποφράξεως, ψυχρού φίλτρου οC,μεγ. 
(α)  
n από 1/10 εως 15/3  -5 
n από 16/3 εως 30/9  5 
Νερό, mg/kg, μεγ  500(β) 
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Αιωρούμενα σωματίδια, mg/Kg, μεγ  24 
Ανθρακούχο υπόλειμμα, % m/m, μεγ (γ)  0,30(δ) 
Τέφρα, % m/m, μεγ.  0,01 
Απόσταξη 
n ανακτηθέν στους 250 οC, % ν/ν, μεγ.  65 
n ανακτηθέν στους 350 οC, % ν/ν, μεγ.  85 
n ανακτηθέν στους 370 οC, % ν/ν, μεγ.  95 
Ιξώδες στους 40 οC, m/m2/s  2.00-4.50 
θείο, % m/m μεγ. 0,30(ε)
Διάβρωση χαλκού (στ), κλάση 1
Αντοχή στην οξείδωση, g/m3, μεγ. 25
Ποιότητα καύσεως 
η αριθμός  κετανίου, ελαχ  49
η δείκτης κατανίου, ελαχ. 45
 
 

Επεξηγήσεις  
α) Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήμερο η διατήρηση, κατ’ ανοχή, του ορίου της προηγούμενης 
περιόδου. Αυτό δεν ισχύει για τα διυλιστήρια, τα οποία από 1 Οκτωβρίου οφείλουν να 
παραδίδουν πετρέλαιο με χαρακτηριστικά ροής της χειμερινής περιόδου.  
(β) Το όριο αυτό ισχύει μέχρι τις 31.12.95 για τις χώρες εκείνες, όπως η Ελλάδα, οι οποίες 
χρησιμοποιούν σύστημα εξώθησης του καυσίμου από τους αγωγούς με νερό. Το όριο της 
Κοινότητας είναι σήμερα 200 mg/kg μεγ.  
(γ) Επι 10% υπολείμματος αποστάξεως  
(δ) Ιδε παράγραφο που αφορά το ανθρακούχο υπόλειμμα.  
(ε) Η πρόταση οδηγίας καθορίζει: Από 1.10.94 0,2% Από 1.10.96 0,05%  

(στ)Διάρκεια: 3 ώρες, Θερμοκρασία: 50 οC  
 
Γ. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ  
Το πετρέλαιο κίνησης θα φέρεται στην κατανάλωση με το φυσικό του χρώμα, χωρίς την 
προσθήκη χρωστικών ουσιών ή ιχνηθέτη.  
Δ. ΧΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ  
Για την βελτίωση των χαρακτηριστικών του πετρελαίου κίνησης επιτρέπεται η χρήση βελτιωτικών 
ουσιών. Η προσθήκη θα γίνεται με ευθύνη των εταιρειών, όσο αφορά την αποτελεσματικότητά 
των για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται και με την προϋπόθεση, ότι δεν θα επιβαρύνουν το 
περιβάλλον και δεν θα προκαλούν φθορές στους κινητήρες. Για την χορήγηση της σχετικής άδειας 
οι εταιρείες θα προσκομίζουν στην Δ/νση Πετροχημικών του Γ.Χ.Κ. λεπτομερή στοιχεία του 
πρόσθετου, όπως, τη χημική του σύνθεση, ποσοστό με το οποίο προστίθεται στο καύσιμο, τις 
βελτιώσεις που επιφέρει, πιστοποιητικό ότι το πρόσθετο χρησιμοποιείται σε χώρες της Κοινότητας 
και εν γένει ότι κατά περίπτωση κριθεί αναγκαίο για την διαπίστωση της καταλληλότητας του.  
Ε. ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ  
Το όριο του ανθρακούχου υπολείμματος του Πίνακα 1 ισχύει για πετρέλαιο στο οποίο δεν έχει 
γίνει καμιά προσθήκη βελτιωτικών καύσεως. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το ευρισκόμενο 
ποσοστό του ανθρακούχου υπολείμματος είναι μεγαλύτερο από το ανώτερο όριο, θα πρέπει να 
γίνεται αμέσως ανίχνευση παρουσίας νιτρικών παραγώγων με την βοήθεια της μεθόδου ASTM D 
4046 και, όταν διαπιστώνεται παρουσία νιτρικών ενώσεων, δεν θα λαμβάνεται υπ’ όψη το όριο 
αυτό. Πάντως η χρήση των βελτιωτικών σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τα διυλιστήρια από 
την απαίτηση του 0,30 % m/m μεγ.προ της προσθήκης βελτιωτικών.  
2. Βενζίνη Αμόλυβδη  
Αριθμός Οκτανίων: RON 95 min κατά ΕΝ228  
Περιεκτικότητα σε ενώσεις θείου: 0,1% max  
Καθαρό, απαλλαγμένο από διάφορες προσμίξεις και νερό. Οι προδιαγραφές των λοιπών καυσίμων 
θα πρέπει να καλύπτουν τις ελάχιστες προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης και των ΕΛ.ΔΑ.  
Τονίζεται ότι ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει δείγματα από τα καύσιμα στο Χημείο 
του Κράτους.  
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3.Πρόσθετο καυσίμου(Ad blue)  
To AdBlue είναι ένα μη τοξικό διάλυμα ουρίας σκοπός του οποίου είναι η μείωση της εκπομπής 
καυσαερίων από βαρέα οχήματα που φέρουν πετρελαιοκινητήρες (προδιαγραφές Euro4/Euro5).  
Η χρήση του γίνεται μέσω ενός συστήματος που ονομάζεται SCR Selective Catalytic Reduction -
Σύστημα Επιλεκτικής Κατάλυσης .  
Θα καλύπτουν τουλάχιστον τις προδιαγραφές DIN V 70070 και ΙSO 22241 και  
Cefic – Quality Assurance Guidance Document AUS 32  
4.ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  
1. ΛΑΔΙ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 10W-40 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ TURBO  
Πλήρως συνθετικό λιπαντικό U.H.P.D. (ULTRA HIGH PERFORMANCE DIESEL) πετρελαιοκινητήρων 
νέας γενιάς, αξεπέραστα υψηλής απόδοσης.  
Πρέπει να εξασφαλίζει τουλάχιστον:  
- Άριστη προστασία των τελευταίας τεχνολογίας Ευρωπαϊκών πετρελαιοκινητήρων μεταξύ των 
διαστημάτων αλλαγής λιπαντικού.  
- Εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής λιπαντικού σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κατασκευαστών.  
- Ιδανική ροή του λιπαντικού σε χαμηλές θερμοκρασίες, εξασφαλίζοντας ταχεία λίπανση κατά το 
ξεκίνημα σε κρύες συνθήκες.  
Θα καλύπτουν τουλάχιστον τις προδιαγραφές ACEA: E4, API: CF, MIL-L-2104E και τις απαιτήσεις 
των κατασκευαστών όπως MERCEDES-BENZ 228.5, MAN 3277, VOLVO VDS-2 κλπ  
2. ΛΑΔΙ ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 10W-40 ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ  
Ημισυνθετικό λιπαντικό τεχνολογίας υψηλής απόδοσης και ταχείας ροής. Πρέπει να εξασφαλίζει 
τουλάχιστον:  
- Μέγιστη προστασία του κινητήρα κατά των φθορών.  
- Απόλυτη καθαρότητά του και εξαιρετική συμπεριφορά στην οξείδωση.  
- Ιδανική ρευστότητα σε υψηλές θερμοκρασίες, που υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις των μεγάλων 
κατασκευαστών.  
- Εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής λιπαντικού σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κατασκευαστών.  
Θα καλύπτουν τουλάχιστον τις προδιαγραφές ACEA A3/B4, API SM/CF και τις απαιτήσεις των 
κατασκευαστών όπως Mercedes Benz και VW και πιο συγκεκριμένα Για το επιβατηγό του 
Δημάρχου τις απαιτήσεις ΜΒ 229.3 & MB 229.5, ενώ για τα επιβατηγά και μικρά φορτηγά, 
ημιφορτηγά τις απαιτήσεις VW 502.00/505.00 κλπ  
3. ΛΑΔΙ 20W-50 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ  
Υψηλής απόδοσης λάδι πετρελαιοκινητήρων ειδικά σχεδιασμένο για βαριές συνθήκες λειτουργίας. 
ιδανικό για χωματουργικά μηχανήματα, φορτηγά και λεωφορεία που κάνουν μικρές διαδρομές με 
μεγάλα φορτία.  
Θα καλύπτουν τουλάχιστον τις προδιαγραφές ACEA A2-96/3, B2-98/2, E2-96/4, API CF-4, CG-4, 
MB228.1.  
4. ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 80-90  
Υπερενισχυμένο, πολύτυπο λιπαντικό οδοντωτών τροχών που περιέχει στη σύνθεσή του 
πρόσθετα υψηλών πιέσεων, καθώς και ειδικά αντιδιαβρωτικά, αντιαφριστικά και αντιοξειδωτικά 
πρόσθετα για μέγιστη προστασία. Είναι κατάλληλο για χρήση στα διαφορικά των περισσοτέρων 
οχημάτων, όπως επίσης και σε μηχανικά κιβώτια ταχυτήτων αυτοκινήτων. Τα πρόσθετα ψηλών 
πιέσεων εξασφαλίζουν άριστη συμπεριφορά σε μεγάλα φορτία και υψηλές ταχύτητες. Θα 
καλύπτουν τουλάχιστον τις προδιαγραφές API GL 5, MIL-L-21 05 Mercedes Benz 235.0, MAN 342, 
ZF TE/ML 01, 05A, 07A, 1 2A, Ford SQM-2G-9002 AA.  
5. ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 75-90  
Υπερενισχυμένο λιπαντικό,συνθετικής τεχνολογίας,κατάλληλο για γραναζοκιβώτια με ευρύ φάσμα 
ρευστότηας 75W/90 κατάλληλο για υποείδη γραναζοκιβώτια αλλά και για χειροκίνητα κιβώτια 
ταχυτήτων. Να εξασφαλίζει άριστα αποτελέσματα έναντι θορύβων, διαβρώσεων και φθροάς. Να 
είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΑΡΙ GL-5, MIL-L-2105D.  
6. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΛΑΔΙΑ ΠΙΕΣΕΩΣ HLP Νο 46  
Ενισχυμένα υδραυλικά ορυκτέλαια υψηλού δείκτη ιξώδους και υψηλής απόδοσης για υδραυλικά 
και κυκλοφοριακά συστήματα. Πρέπει να είναι ενισχυμένα με πρόσθετα κατά της διάβρωσης και 
της γήρανσης. Να αποτελούν την πιο ενδεδειγμένη σύσταση για εφαρμογές που απαιτείται 
υδραυλική μετάδοση ισχύος με ταυτόχρονες μεγάλες φορτίσεις, ταχύτητες και θερμοκρασίες.  
Θα καλύπτουν τουλάχιστον τις προδιαγραφές DIN 51524 part 2-HLP (για τη ρευστότητα ISO 46).  
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7.ΛΑΔΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ 10W  
Ενισχυμένο λιπαντικό κατάλληλο για αυτόματα κιβώτια και υδραυλικά τιμόνια φορτηγών. Να 
καλύπτουν τουλάχιστον τις προδιαγραφές API CF/CD/SF, MIL-L-2104E, MB 228.00, CATERPILLAR 
SERIES 3 &-2, MAN 270, VOLVO VDS, .GM DEXRON III.  
8.ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ  
Αντιψυτκικό συμπκυκνωμένο για τα κυκλώματα ψύξης παλαιών οχημάτων. Να είναι κατάλληλο για 
χρήση στο κύκλωμα ψύξης σε αναλογία 33% κ.ο.  
9.ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΙΞΗΣ ΓΙΑ ΔΙΧΡΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ  
Ορυκτέλαιο υψηλής ποιότητας ειδικά σχεδιασμένο για δίχρονους βενζινοκινητήρες κάθε τύπου, 
συγχρόνων μοτοσικλετών και σκούτερ.  
Κατάλληλο για ανάμιξη με όλους τους τύπους βενζίνης εξασφαλίζει υψηλή απόδοση και εξαιρετική 
καθαρότητα του δίχρονου κινητήρα, ενώ προστατεύει το σύστημα της εξάτμισης από τη 
συσσώρευση εξαθρακωμάτων. Ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές: API TC και ISO-L-EGD  
10.ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ 0-30W  
Λιπαντικό για βενζινοκινητήρες, μονότυπο κατηγορίας SAE 30W και προδιαγραφής κατά API : 
SF/CC.  
11.ΥΓΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ  
Υγρά μπαταριών(απιονισμένο νερό) κατάλληλα για όλα τα είδη μπαταριών των οχημάτων  
12.ΠΑΡΑΦΛΟΥ(Κόκκινο)  
Αντιυψυκτικό-αντιθερμικό διάλυμα, κατάλληλο για το σύστημα ψύξης των πιο νέων 
οχημάτων(κλειστού κυκλώματος) , κατάλληλο για θερμοκρασίες -20oC – 110oC(απόκλιση +- 3οC)  
13.ΓΡΑΣΣΟ  
Γράσσο γενικής Χρήσης για τις ανάγκες όλων των οχημάτων ,που να καλύπτει τουλάχιστον τις 
προδιαγραφές DIN 51825, K2C-30.  
14. ΛΑΔΙ ΜΗΧΑΝΗΣ 15W-40 ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ  
Συνθετικό λιπαντικό εξαιρετικής ποιότητας ειδικά κατασκευασμένο για κινητήρες που 
χρησιμοποιούν για καύσιμη ύλη το φυσικό αέριο. Πρέπει να ανταπεξέρχεται στις ανάγκες των 
υψηλών επιδόσεων και χαμηλών εκπομπών ρύπων κινητήρων φυσικού αερίου, παρέχοντας 
ταυτόχρονα εξαιρετικού επιπέδου προστασία.  
διαθέτει πολύ, ενώ παρουσιάζει και θερμική σταθερότητα, στοιχεία που βοηθούν να διατηρηθεί ο 
κινητήρας καθαρός και να βελτιωθεί η επίδοσή του και η αντοχή του στο χρόνο.  
15.ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΨΥΓΕΙΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ G12  
Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο για τα κυκλώματα ψύξης κινητήρων σύγχονης τεχνολογίας 
εμπλουτισμένο ". 
 
Η Επιτροπή αφού αξιολόγησε ενδελεχώς τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς,  όπως υπέβαλε 
ψηφιακά η συμμετέχουσα εταιρία ΡΕΒΟΙΛ ΑΕΠΕ για τις ομάδες 1,2,3 και 5 στις 3/3/2015 και 
λαμβάνοντας υπόψη την υποβολή αρχείου με τις απαιτήσεις και μεθόδους δοκιμών πετρελαίου 
θέρμανσης σύμφωνα με τα ισχύοντα ΦΕΚ,  ομόφωνα γνωμοδοτεί ότι η Τεχνική Προσφορά 
καλύπτει όλους τους όρους της διακήρυξης του συγκεκριμένου διαγωνισμού και ως εκ τούτου  
ορίζει ως ημερομηνία αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς της μοναδικής συμμετέχουσας 
εταιρείας ΡΕΒΟΙΛ ΑΕΠΕ την 20/3/2015 και ώρα 11:30 π.μ.  για τις ομάδες 1,2,3 και 5. 
Για την ομάδα 4-Φυσικό αέριο, η Επιτροπή ομόφωνα προτείνει την κήρυξη ως άγονης της 
διαδικασίας του διαγωνισμού και την επανάληψη του. 
Μη έχοντας άλλο θέμα προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση της Επιτροπής.» 
  
8) Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 11337/20.3.2015 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διεθνών 
διαγωνισμών (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών),  το οποίο αναφέρει τα παρακάτω: 
 
«      Στο Δημοτικό κατάστημα Βούλας, στις 20-3-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.30 
π.μ, συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διεθνών Διαγωνισμών για Προμήθεια που υπερβαίνει τις 
200.000€ πλέον Φ.Π.Α., με δημόσιο ηλεκτρονικό διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό η οποία 
συγκροτήθηκε με την αρ. 5/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τους: 
 

9. Τσίμο Βασίλειο, Πρόεδρος 
10. Βασιλακόπουλο Παντελή, τακτικό μέλος 
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11. Σταθάκη Χρυσάνθη, τακτικό μέλος 
12. Σκιαδά Αποστολία, τακτικό μέλος 
13. Σιδέρη Δημήτριο, τακτικό μέλος  
 

προκειμένου να γνωμοδοτήσει - εισηγηθεί, για το δημόσιο ηλεκτρονικό διεθνή ανοιχτό 
επαναληπτικό διαγωνισμό για την: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» ποσό Π/Υ 857.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους κωδικούς εξόδων :  
Κ.Α.                     ΠΟΣΟ 
Α. ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
10-6641.006       30.000,00 € 
15-6641.006      43.000,00 € 
20-6641.011     375.000,00 € 
20-6641.012      22.500,00 € 
20-6644.003      55.000,00 € 
30-6641.004     16.000,00 € 
35-6641.005     115.500,00 € 
35-6644.005     8.000,00 € 
20-6641.013     30.000,00 € 
10-6643.004      5.000,00 € 
Β. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ(Ο.Α.Π.ΠΑ) 
15-6643.002        25.000,00€ 
 
 
Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
10-6643.001        5.000,00€ 
Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
1. Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση 70.000,00€ 
Ε. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
1. Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση 57.000,00€ 
 
 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψη της:  
Α. Τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7.6.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
Β. Τις διατάξεις του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160 Α΄) οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ από 1/3/2015 (άρθρο 
201 παρ. 1). 
Γ. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α΄) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 
Δ. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄) 
Ε. Την με αρ. πρωτ.: 2011/19-1-2015 περίληψη διακήρυξης επαναληπτικού δημόσιου 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Βάρης-Βούλας-
Βουλιαγμένης και των νομικών του προσώπων έτους 2015»,  
ΣΤ. Τη με αριθμ. 457/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «περί έγκρισης της προμήθειας 
υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου για το έτος 2015, καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης της 
εν λόγω προμήθειας». 
Ζ. Την με αρ. 3/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με την οποία α) εγκρίθηκε το με αρ. 
πρωτ. 1382/15-1-2015 Πρακτικό αξιολόγησης της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού 
Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια «Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών του 
Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και των Νομικών Προσώπων έτους 2015», και β) 
εγκρίθηκε η επανάληψη του διαγωνισμού. 
Η. Τη με αριθμό 1/2015 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης συνολικού Π/Υ 
857.000,00€ 
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Θ. Την με αρ. πρωτ.: 2015/19-1-2015 πρόσκληση τακτικών και αναπληρωματικών μελών της 
Επιτροπής Διεθνών Διαγωνισμών για Προμήθεια που υπερβαίνει τις 200.000 € πλέον ΦΠΑ, 
Ι. Το γεγονός ότι μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία 3/3/2015 και ώρα του διαγωνισμού 10:30 
π.μ. κατατέθηκε μία (1) προσφορά στη Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr, του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και συγκεκριμένα της εταιρείας ΡΕΒΟΙΛ (REVOIL) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 116474601000 για τις ομάδες 1, 2, 3 και 5 της διακήρυξης, 
για τη δε ομάδα 4 (φυσικό αέριο) δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά. 
Ια. Το με αρ.πρωτ.: 11040/19.3.15 Πρακτικό της Επιτροπής περί αξιολόγησης δικαιολογητικών και 
τεχνικής προσφοράς για τον εν λόγω διαγωνισμό  
 
Η Επιτροπή μέσω του Η/Υ του πιστοποιημένου χρήστη του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και 
υπαλλήλου του τμήματος προμηθειών Άγγελου Ασημακόπουλου, προχώρησε στο άνοιγμα του 
υποφακέλου  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ της συμμετοχής της εταιρείας ΡΕΒΟΪΛ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, την 11.30 π.μ., όπως είχε ορισθεί με το από 19/3/15 
Πρακτικό της. 
 
Στις 3/3/2015 η ΡΕΒΟΪΛ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ υπέβαλε ψηφιακά 
αρχείο μέσω του  συστήματος της Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ . την οικονομική της προσφορά για τις ομάδες 1,2,3 
& 5 στις οποίες υπέβαλε συμμετοχή στο διαγωνισμό και συγκεκριμένα για την ΟΜΑΔΑ 1 ΚΑΥΣΙΜΑ 
ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ, ΟΜΑΔΑ 2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΟΜΑΔΑ 3 ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ και 
ΟΜΑΔΑ 5 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, όπως αυτές αναφέρονται στην σχετική διακήρυξη. 
 
Πέραν τούτου η ως άνω συμμετέχουσα εταιρία κατέθεσε και φάκελο με έντυπη την οικονομική 
της προσφορά , ο οποίος ανοίχθηκε από τα μέλη της Επιτροπής ταυτόχρονα με την ψηφιακά 
υποβληθείσα οικονομική προσφορά. 
 
Η εταιρία  ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ προσέφερε, σύμφωνα με 
το άρθρο 8.2 της διακήρυξης του διαγωνισμού τα εξής: 
 

ΟΜΑΔΑ 1 : ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΥ – 2015  

Α/Α Περιγραφή είδους Μ.Μ. Ποσοτ.(lit) %Εκπ/ση Αριθ. 

1. Πετρέλαιο κίνησης lit 395.271  3,2% 

2. Βενζίνη αμόλυβδη lit 40.000  0% 
 
ΟΜΑΔΑ 2 : ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α: Ο.Α.Π.ΠΑ 

Α/Α Περιγραφή είδους Μ.Μ. Ποσοτ.(lit) %Εκπ/ση Αριθ.  

1. Πετρέλαιο Θέρ/σης lit 20.000  4,2%  
 
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΟΥΛ/ΝΗΣ  

Α/Α Περιγραφή είδους Μ.Μ. Ποσοτ.(lit) %Εκπ/ση Αριθ.  

1. Πετρέλαιο Θέρ/σης lit 4.000  4,2%  
 
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Α/Α Περιγραφή είδους Μ.Μ. Ποσοτ.(lit) %Εκπ/ση Αριθ.  

1. Πετρέλαιο Θέρ/σης lit 56.003  4,2%  
 
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Δ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Α/Α Περιγραφή είδους Μ.Μ. Ποσοτ.(lit) %Εκπ/ση Αριθ.  

1. Πετρέλαιο Θέρ/σης lit 45.603  4,2%  
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ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ε: ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

Α/Α Περιγραφή είδους Μ.Μ. Ποσοτ.(lit) %Εκπ/ση Αριθ. 

1. Πετρέλαιο Θέρ/σης lit 4.001 4,2% 
 
ΟΜΑΔΑ 3 :ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

Α/Α Περιγραφή είδους Μ.Μ. Ποσοτ.(lit) Τιμή Μονάδας € 

1. Πρόσθετο καυσίμου lit 7.466,00 0,48
 
ΟΜΑΔΑ 5 :ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
Α/Α Περιγραφή είδους Μ.Μ. Ποσοτ.(lit) Τιμή Μονάδας € 
1. Λάδι Πετρ/ρα 10-

40W 
lit 3.000,00 7,00 

2. Λάδι Βενζ/ρα 10-
40W 

lit 640,00 6,50 

3. Λάδι Πετρ/ρα 20-
50W 

lit 300,00 6,00 

4. Βαλβολίνη SAE 80-
90 

lit 250,00 4,50 

5. Βαλβολίνη SAE 75-
90 

lit 100,00 13,00 

6. Υδρ/κά λάδια Νο46 lit 1.000,00 4,00 
7. Λάδια 

αυτομ.κιβ.10W 
lit 100,00 12,00 

8. Αντιψ/κό συμπυκν, lit 200,00 7,00 
9. Λάδι μίξεως 

διχρονων 
lit 150,00 6,00 

10. Λάδι συνθετικό 0-
30W 

lit 200,00 15,00 

11. Υγρά μπαταρίας lit 150,00 3,00 
12. Παραφλού(κόκκινο) lit 196,00 5,00 
13. Γράσσο lit 200,00 3,00 
14. Λάδι συν/κο ΦΑ 15-

40 
lit 200,00 7,00 

15. Αντιψ/κό 
συμπυκν.g12 

lit 200,00 7,00 

 
Η Επιτροπή αφού αξιολόγησε ενδελεχώς τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς,  
όπως υπέβαλε ψηφιακά η συμμετέχουσα εταιρία ΡΕΒΟΙΛ ΑΕΠΕ για τις ομάδες 1,2,3 και 5 στις 
3/3/2015  αλλά και την έγγραφη ενυπόγραφη οικονομική προσφορά της και λαμβάνοντας υπόψη 
τον ενδεικτικό προυπολογισμό και τους όρους της σχετικής διακήρυξης, γνωμοδοτεί ομόφωνα για 
την κατακύρωση του διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» 
ποσό Π/Υ 857.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. στην ως άνω προσφέρουσα εταιρία. 
 

ΑΔΑ: Ψ9ΣΞΩΨΖ-ΓΟ6



 15 

Η Επιτροπή διαβιβάζει το παρόν πρακτικό και επιστρέφει τον φάκελο του διαγωνισμού 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» ποσό Π/Υ 857.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α., στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για τις περαιτέρω 
ενέργειες. 
 
Μη έχοντας άλλο θέμα προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση της Επιτροπής.»  
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:                                                                                                   
 
1.-   Τη ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 
2.-   Τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7.6.2010) « Νέα   
      Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα  
       Καλλικράτης».  
3.-  Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.  
4.- Την με αριθμό 1/2015 τεχνική μελέτη, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
5.-  Τη με αριθ. 369/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «περί    
      συγκρότησης επιτροπών»  καθώς και τη με αριθμ. 5/2015 απόφαση του Δημοτικού    
      Συμβουλίου.  
6.- Τη με αριθμ. Πρωτ. 78083/51908/23-12-2014  επικύρωση προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2015 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, που αφορά τη με    
αρ.499/20-11-2014 απόφαση του Δ.Σ. «Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Βάρης 
Βούλας Βουλιαγμένης για το οικ. έτος 2015». 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   O M O Φ Ω Ν Α 

        
 

 Α) Εγκρίνει τα  υπ΄αρ.πρωτ. 11040/19.3.2015 και 11337/20.3.2015 πρακτικά 
αξιολόγησης προσφορών,  διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού,  για την 
προμήθεια «Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
και των Νομικών Προσώπων 2015». 

Β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, στην εταιρεία ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ  για τις Ομάδες  1 , 2 , 3  και 5 

Γ)  Αναδεικνύει  αναδόχο την εταιρεία ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ όπου πρόσφερε τα εξής: 
ΟΜΑΔΑ 1 : ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΥ – 2015  

Α/Α Περιγραφή είδους Μ.Μ. Ποσοτ.(lit) %Εκπ/ση Αριθ. 

1. Πετρέλαιο κίνησης lit 395.271  3,2% 

2. Βενζίνη αμόλυβδη lit 40.000  0% 
 
ΟΜΑΔΑ 2 : ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α: Ο.Α.Π.ΠΑ 

Α/Α Περιγραφή είδους Μ.Μ. Ποσοτ.(lit) %Εκπ/ση Αριθ.  

1. Πετρέλαιο Θέρ/σης lit 20.000  4,2%  
 
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΟΥΛ/ΝΗΣ  

Α/Α Περιγραφή είδους Μ.Μ. Ποσοτ.(lit) %Εκπ/ση Αριθ.  
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1. Πετρέλαιο Θέρ/σης lit 4.000  4,2%  
 
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Γ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Α/Α Περιγραφή είδους Μ.Μ. Ποσοτ.(lit) %Εκπ/ση Αριθ.  

1. Πετρέλαιο Θέρ/σης lit 56.003  4,2%  
 
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Δ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

Α/Α Περιγραφή είδους Μ.Μ. Ποσοτ.(lit) %Εκπ/ση Αριθ.  

1. Πετρέλαιο Θέρ/σης lit 45.603  4,2%  
 
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Ε: ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

Α/Α Περιγραφή είδους Μ.Μ. Ποσοτ.(lit) %Εκπ/ση Αριθ. 

1. Πετρέλαιο Θέρ/σης lit 4.001 4,2% 
 
ΟΜΑΔΑ 3 :ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

Α/Α Περιγραφή είδους Μ.Μ. Ποσοτ.(lit) Τιμή Μονάδας € 

1. Πρόσθετο καυσίμου lit 7.466,00 0,48
 
ΟΜΑΔΑ 5 :ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
Α/Α Περιγραφή είδους Μ.Μ. Ποσοτ.(lit) Τιμή Μονάδας € 
1. Λάδι Πετρ/ρα 10-

40W 
lit 3.000,00 7,00 

2. Λάδι Βενζ/ρα 10-
40W 

lit 640,00 6,50 

3. Λάδι Πετρ/ρα 20-
50W 

lit 300,00 6,00 

4. Βαλβολίνη SAE 80-
90 

lit 250,00 4,50 

5. Βαλβολίνη SAE 75-
90 

lit 100,00 13,00 

6. Υδρ/κά λάδια Νο46 lit 1.000,00 4,00 
7. Λάδια 

αυτομ.κιβ.10W 
lit 100,00 12,00 

8. Αντιψ/κό συμπυκν, lit 200,00 7,00 
9. Λάδι μίξεως 

διχρονων 
lit 150,00 6,00 

10. Λάδι συνθετικό 0-
30W 

lit 200,00 15,00 

11. Υγρά μπαταρίας lit 150,00 3,00 
12. Παραφλού(κόκκινο) lit 196,00 5,00 
13. Γράσσο lit 200,00 3,00 
14. Λάδι συν/κο ΦΑ 15-

40 
lit 200,00 7,00 

15. Αντιψ/κό lit 200,00 7,00 
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συμπυκν.g12 

 

Δ) Κηρύσσει  το διαγωνισμό για την ομάδα 4 (φυσικό αέριο) άγονο , διότι δεν κατατέθηκε  
καμία προσφορά. 

    Η προμήθεια  θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ με 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό με την υπ΄αριθμ. 1336/2013 απόφαση της Ευρωπαικής 
Επιτροπής  και ΥΠ.ΕΣ. 163/2.1.2014  και Υπ. Υποδομών μεταφορών και Δικτύων 
εγκ. 1/Δ11δ/520/5/10.1.2014. » 

 

   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 105 /2015.  

 
       Σ’ ένδειξη συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται ως ακόλουθα :  
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 

 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΔΑΣΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΜΒΑΣΑΚΗΣ 
ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 
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