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Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 16-03-2022

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 
1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σπυρίδωνα Πλατή, 
Αντιδήμαρχο Οικονομικών, 3)Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, 4)Αντώνιο Κυριαζή, Δημοτικό Σύμβουλο, 
5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό Σύμβουλο, 
7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 
9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως τακτικά μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 
4/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την 
υπ΄ αριθ. πρωτ. 5177/14-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-
1-2022 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική 
Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συvεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης και 
σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 13654/4-3-2022 (ΦΕΚ 1011/4-3-
2022 τεύχος β) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον 
κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, 
για το διάστημα από το Σάββατο, 5 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00, έως και τη Δευτέρα, 
14 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00», την υπ’ αριθ. 77233/13-11-2021 Εγκύκλιο αριθ. 426 
του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021, την υπ’ 
αριθ. πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/202/οικ.2684/21.02.2022: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της 
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (75η Εγκύκλιος) του Υπουργείου 
Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. πρωτ. 69472/24-9-2021 με αριθ. 643 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, σήμερα την 16η Μαρτίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας 
Τετάρτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 
7003/11-3-2022 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και 
εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για vα 
συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.
       Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των 
Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων.

      Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και 
έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/94%CE%97846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%934%CE%A4.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/94%CE%97846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%934%CE%A4.pdf
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1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Σπυρίδωνας Πλατής, 3)Σπυρίδωνας Ζαχαριάς, 
4)Αντώνιος Κυριαζής, 5)Αλέξανδρος Πνευματικός, 6)Νικόλαος Σταυρέλης, (αποχώρησε 
στο τέλος της συζήτησης του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 7) Ανδρέας Ζώγκος.

 Α π ό ν τ ε ς 
1) Γεώργιος Πούρος, 2) Χρήστος Κορδώσης.

           Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

           ΑΠΟΦΑΣΗ 141η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
«Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη 
δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΚΙΝΗΣΗΣ προϋπολογισμού μελέτης 4.032.976,55€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 
(αριθμός μελέτης 99/2021)» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την 
υπ’αριθμ.65/756/2021 απόφαση της Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 
προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της 
υπ’αριθμ.99/2021 μελέτης και ορίστηκε η με διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοιχτό διαγωνισμό 
επιλογή αναδόχου για την σύναψη δημόσιας σύμβασης της εν λόγω προμήθειας. Δυνάμει 
αυτής της απόφασης εκδόθηκε η υπ’αριθμ. πρωτ.38952/29-12-2021 διακήρυξη 
διαγωνισμού, με την οποία ορίστηκε ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 
προσφορών στις 31-01-2022. Ακολούθως, με την υπ'αριθμ. 65/758/2021 Απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε τριμελής Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 
διαδικασιών για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης της εν λόγω προμήθειας. Ο εν λόγω 
διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
:151465.
         Κατόπιν ο Πρόεδρος θέτει υπ’όψιν των μελών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το 
από 04-02-2022 Πρακτικό υπ’αριθμ.1 της Επιτροπής  αξιολόγησης του εν θέματι 
διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.1.
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ»

ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ

Στην Κόρινθο, την 04-02-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στο Δημοτικό Κατάστημα του 
Δήμου Κορινθίων (οδός Κολιάτσου 32), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 
65/758/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά 
τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 151465 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 
38952/29-12-2021 διακήρυξης του Δήμου, για την προμήθεια με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΚΙΝΗΣΗΣ ”, Προϋπολογισμού 3.252.400,44€ (άνευ ΦΠΑ), ήτοι 4.032.976,55€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
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Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1. Πρόεδρος Άννα Γιαβάση
2. Τακτικό Μέλος Παναγιώτα Σανδραβέλη
3. Τακτικό Μέλος Παναγιώτης Μάρκου

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 38952/29-12-2021 διακήρυξη του Δήμου 
Κορινθίων, για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ”και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν 
λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής:
Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο 
εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 
τον αριθμό 151465. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη 
διακήρυξη η 31/01/2022 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 
04/02/2022 και ώρα 10:00.
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο 
σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του 
τακτικού μέλους της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 151465 και διαπίστωσε ότι αφενός 
ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι 
έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό ως κάτωθι από τον οικονομικό φορέα:

Οικονομικός φορέας Ημ/νία & ώρα Υποβολής 
προσφοράς

1 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 29/01/2022 11:46:26

Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση 
στο περιεχόμενο των προσφορών. Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους 
απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε 
ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό 
κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την 
παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι 
υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» και «Οικονομικές Προσφορές». 
Επισημαίνεται ότι  σε αυτό το στάδιο το περιεχόμενο των ανωτέρω φακέλων δεν είναι ορατό 
στους οικονομικούς φορείς.

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι η μοναδική 
υποβληθείσα  προσφορά είχε λάβει από το σύστημα, τον παρακάτω αναφερόμενο μοναδικό α/α 
συστήματος :

Οικονομικός φορέας Α/Α  προσφοράς 
συστήματος

1 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 264055

Βάση του  υποβληθέντος  Ε.Ε.Ε.Σ. ο ανωτέρω οικονομικός  φορέας έχει υποβάλλει προσφορά 
για τα τμήματα 1 και 2.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη αρχικά στην εξέταση  της προσκόμισης της  εγγυητικής 
συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 και διαπιστώνει ότι έχουν υποβληθεί 
εγγυητικές συμμετοχής ως αυτό ορίζεται στην διακήρυξη.

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
Η επιτροπή ακολούθως προέβη στην καταγραφή του περιεχομένου της υποβληθείσας 
προσφοράς  στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία περιείχε τα αρχεία: 

1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ
2. espd-responde-v2
3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ .pdf
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΑΡΙΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΑΡΙΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΑΡΙΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ (1).
Υ.Δ. τεχνικά δελτία.
Υ.Δ. προσφερόμενο προϊόν.
Υ.Δ. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.
Υ,Δ, ΣΕΠΕ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.
ΠΟΙΝΙΚΟ.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΡΙΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΡΙΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ (1).
ΚΡΚ 4560.
ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ Ο.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ._signed.
ΕΚΟ Πετρέλαιο Κίνησης.
ΕΚΟ Βενζίνη Αμόλυβδη 95RON.
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ.
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ_ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ_ΝΠ-ΟΚ-auto_signed (2).
ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΡΙΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ.
ΓΕΜΗ.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ.
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ.
ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ1.
ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.
ΑΔΕΙΑ ΚΡΚ 4560.
TAXIS ΕΝΑΡΞΗ.

4. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ο οικονομικός φορέας κατέθεσε:
συμπληρωμένο το E.E.E.Σ. και 
την Νο 8002047491 ποσού 1.696,59€ για το Τμήμα 1 και την Νο 8002047492, ποσού 
38.633,18€   εγγυητικές συμμετοχής της Τράπεζας EUROBANK σύμφωνα με τους όρους της 
διακήρυξης. Οι εγγυητικές  ελέγχθηκαν  ως προς την εγκυρότητα τους με το αρ. 3488/07-02-
2022  έγγραφο του Δήμου και βεβαιώθηκε αυτή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την 
Τράπεζα EUROBANK – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ την 8η -2-2022. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή σημείωσε τον φάκελο με τα δικαιολογητικά που απέστειλε ο  
οικονομικός φορέας  στο διαγωνισμό στον Δήμο εμπρόθεσμα πριν την αποσφράγιση όπως 
ορίζεται από την Διακήρυξη ο οποίος έλαβε τον αρ. πρωτοκόλλου 2650/31-1-2022.

Διαπιστώνεται ότι ο οικονομικός φορέας ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ κατέθεσε 
εμπρόθεσμα τον ενσφράγιστο  φάκελο και επίσης ότι έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά συμμετοχής, δηλαδή:
Α. Το Ε.Ε.Ε.Σ ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που 

εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη (άρθρο 79, Ν.4412/2016) και,
Β. Η εγγυητική επιστολή. 

Από τον έλεγχο και την αξιολόγηση των ως άνω δικαιολογητικών προκύπτει ότι:
• το ΕΕΕΣ έχει κατατεθεί με τον τρόπο που ορίζεται στην διακήρυξη.

• η εγγυητική επιστολή δεν περιλαμβάνει τα κατ΄ ελάχιστον στοιχεία του άρθρου 72 παρ. 
4 του ν. 4412/2016 διότι δεν περιλαμβάνεται ο όρος ότι:

αα) ο  εκδότης δεν παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως παρά μόνο η παραίτηση του 
δικαιώματος  διζήσεως,
ομοίως δεν αναφέρεται ο όρος ββ) σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
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Συνεπώς επειδή έχει παραληφθεί η αναγραφή των ως άνω υποχρεωτικών όρων η προσφορά 
της,  καθίσταται απαράδεκτη και απορριπτέα και ως  εκ τούτου η προσφορά του οικονομικού 
φορέα δεν  προχωρά  στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης τεχνικών προσφορών.

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω αναφερόμενα εισηγείται:
Α. την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ ΟΕ» 

Β. την κήρυξη του διαγωνισμού της προμήθειας ως άγονου λόγω απόρριψης της μοναδικής 
υποβληθείσας προσφοράς 

Γ. την ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης θέτοντας υπόψη της Οικονομικής 
Επιτροπής  τα οριζόμενα στην παρ. 5 του  άρθρου 106 του Ν. 4412/2016: Η αναθέτουσα αρχή 
διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας 
ανάθεσης σύμβασης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με 
αντικατάσταση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29, περί 
ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ή 32, περί προσφυγής στη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον, στην τελευταία αυτήν περίπτωση, 
πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.

Δ. την έγκριση του παρόντος πρακτικού

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 
καθαρόγραψε, υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα

Η Επιτροπή
Άννα Γιαβάση

Παναγιώτα Σανδραβέλη
Παναγιώτης Μάρκου

       Ο Πρόεδρος ακολούθως, εισηγείται  την έγκριση του από 04-02-2022 Πρακτικού 
υπ’αριθμ.1  της Επιτροπής διαγωνισμού για την εν λόγω προμήθεια, την απόρριψη της 
προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», την 
κήρυξη του εν λόγω  διεθνή, ηλεκτρονικού, μειοδοτικού διαγωνισμού  ως άγονου και την 
ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης για την προμήθεια αυτή.
      
       Η Οικονομική Επιτροπή, κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης και 
έχοντας υπ'όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, το από 04-02-2022 αναφερόμενο 
πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010  
όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, του Ν.3463/2006 όπως ισχύουν, του Ν.4412/2016 
όπως ισχύουν, του Ν.4497/2017 όπως ισχύουν, και γενικότερα κάθε νομοθετικής 
διάταξης και ερμηνευτικής εγκυκλίου, που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση  της 
παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

         Α.- Εγκρίνει το από 04-02-2022 Πρακτικό υπ’αριθμ.1 της Επιτροπής αξιολόγησης 
διαδικασιών για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ προϋπολογισμού μελέτης 4.032.976,55€ 

ΑΔΑ: 690ΩΩΛ7-ΠΩΥ



(συμπ/νου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 99/2021), το οποίο και επισυνάπτεται στην 
παρούσα, 
         Β.- Απορρίπτει την προσφορά του οικονομικού φορέα «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο εν λόγω 
Πρακτικό.   
         Γ.- Κηρύσσει ως άγονο τον εν λόγω διαγωνισμό ο οποίος  έλαβε αύξοντα αριθμό 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  151465,   λόγω απόρριψης της 
μοναδικής υποβληθείσας προσφοράς.
         Δ.- Ματαιώνει την διαδικασία ανάθεσης σύμβασης για την εκτέλεση της 
προμήθειας  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ προϋπολογισμού μελέτης 
4.032.976,55€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 99/2021).

          Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του  άρθρου 106 του Ν. 
4412/2016: Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, να αποφασίσει, 
παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης, και την επανάληψη 
οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με αντικατάσταση ή μη των όρων της ή 
την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29, περί ανταγωνιστικής διαδικασίας με 
διαπραγμάτευση, ή 32, περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον, στην τελευταία αυτήν περίπτωση, πληρούνται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.  
             
        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
       Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11/141/2022 .-

                                                                 Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 21-03-2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
……………………………………………………………………………………………………………………
Επισυνάπτεται το από 04-02-2022 πρακτικό υπ’αριθμ.1, της Επιτροπής 
διαγωνισμού: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.1.
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ»

ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ

Στην Κόρινθο, την 04-02-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στο Δημοτικό Κατάστημα του 
Δήμου Κορινθίων (οδός Κολιάτσου 32), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 
65/758/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά 
τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 151465 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 
38952/29-12-2021 διακήρυξης του Δήμου, για την προμήθεια με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΚΙΝΗΣΗΣ ”, Προϋπολογισμού 3.252.400,44€ (άνευ ΦΠΑ), ήτοι 4.032.976,55€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1. Πρόεδρος Άννα Γιαβάση
2. Τακτικό Μέλος Παναγιώτα Σανδραβέλη
3. Τακτικό Μέλος Παναγιώτης Μάρκου

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 38952/29-12-2021 διακήρυξη του Δήμου 
Κορινθίων, για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ”και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν 
λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής:
Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο 
εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 
τον αριθμό 151465. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη 
διακήρυξη η 31/01/2022 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 
04/02/2022 και ώρα 10:00.
Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο 
σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του 
τακτικού μέλους της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 151465 και διαπίστωσε ότι αφενός 
ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι 
έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό ως κάτωθι από τον οικονομικό φορέα:

Οικονομικός φορέας Ημ/νία & ώρα Υποβολής 
προσφοράς

1 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 29/01/2022 11:46:26

Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση 
στο περιεχόμενο των προσφορών. Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους 
απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε 
ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό 
κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την 
παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι 
υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» και «Οικονομικές Προσφορές». 
Επισημαίνεται ότι  σε αυτό το στάδιο το περιεχόμενο των ανωτέρω φακέλων δεν είναι ορατό 
στους οικονομικούς φορείς.

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι η μοναδική 
υποβληθείσα  προσφορά είχε λάβει από το σύστημα, τον παρακάτω αναφερόμενο μοναδικό α/α 
συστήματος :

Οικονομικός φορέας Α/Α  προσφοράς 
συστήματος
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Οικονομικός φορέας Α/Α  προσφοράς 
συστήματος

1 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 264055

Βάση του  υποβληθέντος  Ε.Ε.Ε.Σ. ο ανωτέρω οικονομικός  φορέας έχει υποβάλλει προσφορά 
για τα τμήματα 1 και 2.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη αρχικά στην εξέταση  της προσκόμισης της  εγγυητικής 
συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 και διαπιστώνει ότι έχουν υποβληθεί 
εγγυητικές συμμετοχής ως αυτό ορίζεται στην διακήρυξη.

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
Η επιτροπή ακολούθως προέβη στην καταγραφή του περιεχομένου της υποβληθείσας 
προσφοράς  στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία περιείχε τα αρχεία: 

7. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ
8. espd-responde-v2
9. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ .pdf
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΑΡΙΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΑΡΙΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΑΡΙΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ (1).
Υ.Δ. τεχνικά δελτία.
Υ.Δ. προσφερόμενο προϊόν.
Υ.Δ. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.
Υ,Δ, ΣΕΠΕ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.
ΠΟΙΝΙΚΟ.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΡΙΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΡΙΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ (1).
ΚΡΚ 4560.
ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ Ο.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ._signed.
ΕΚΟ Πετρέλαιο Κίνησης.
ΕΚΟ Βενζίνη Αμόλυβδη 95RON.
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ.
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ_ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ_ΝΠ-ΟΚ-auto_signed (2).
ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΡΙΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ.
ΓΕΜΗ.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ.
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ.
ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ1.
ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.
ΑΔΕΙΑ ΚΡΚ 4560.
TAXIS ΕΝΑΡΞΗ.

10. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
11. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
12. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ο οικονομικός φορέας κατέθεσε:
συμπληρωμένο το E.E.E.Σ. και 
την Νο 8002047491 ποσού 1.696,59€ για το Τμήμα 1 και την Νο 8002047492, ποσού 
38.633,18€   εγγυητικές συμμετοχής της Τράπεζας EUROBANK σύμφωνα με τους όρους της 
διακήρυξης. Οι εγγυητικές  ελέγχθηκαν  ως προς την εγκυρότητα τους με το αρ. 3488/07-02-
2022  έγγραφο του Δήμου και βεβαιώθηκε αυτή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την 
Τράπεζα EUROBANK – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ την 8η -2-2022. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή σημείωσε τον φάκελο με τα δικαιολογητικά που απέστειλε ο  
οικονομικός φορέας  στο διαγωνισμό στον Δήμο εμπρόθεσμα πριν την αποσφράγιση όπως 
ορίζεται από την Διακήρυξη ο οποίος έλαβε τον αρ. πρωτοκόλλου 2650/31-1-2022.
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Διαπιστώνεται ότι ο οικονομικός φορέας ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ κατέθεσε 
εμπρόθεσμα τον ενσφράγιστο  φάκελο και επίσης ότι έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά συμμετοχής, δηλαδή:
Α. Το Ε.Ε.Ε.Σ ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που 

εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη (άρθρο 79, Ν.4412/2016) και,
Β. Η εγγυητική επιστολή. 

Από τον έλεγχο και την αξιολόγηση των ως άνω δικαιολογητικών προκύπτει ότι:
• το ΕΕΕΣ έχει κατατεθεί με τον τρόπο που ορίζεται στην διακήρυξη.

• η εγγυητική επιστολή δεν περιλαμβάνει τα κατ΄ ελάχιστον στοιχεία του άρθρου 72 παρ. 
4 του ν. 4412/2016 διότι δεν περιλαμβάνεται ο όρος ότι:

αα) ο  εκδότης δεν παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως παρά μόνο η παραίτηση του 
δικαιώματος  διζήσεως,
ομοίως δεν αναφέρεται ο όρος ββ) σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Συνεπώς επειδή έχει παραληφθεί η αναγραφή των ως άνω υποχρεωτικών όρων η προσφορά 
της,  καθίσταται απαράδεκτη και απορριπτέα και ως  εκ τούτου η προσφορά του οικονομικού 
φορέα δεν  προχωρά  στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης τεχνικών προσφορών.

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω αναφερόμενα εισηγείται:
Α. την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ ΟΕ» 

Β. την κήρυξη του διαγωνισμού της προμήθειας ως άγονου λόγω απόρριψης της μοναδικής 
υποβληθείσας προσφοράς 

Γ. την ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης θέτοντας υπόψη της Οικονομικής 
Επιτροπής  τα οριζόμενα στην παρ. 5 του  άρθρου 106 του Ν. 4412/2016: Η αναθέτουσα αρχή 
διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας 
ανάθεσης σύμβασης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με 
αντικατάσταση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29, περί 
ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ή 32, περί προσφυγής στη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον, στην τελευταία αυτήν περίπτωση, 
πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.

Δ. την έγκριση του παρόντος πρακτικού

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 
καθαρόγραψε, υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα

Η Επιτροπή

Άννα Γιαβάση

Παναγιώτα Σανδραβέλη

Παναγιώτης Μάρκου
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