
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από  το  υπ  αριθµ.  39/5-10-2016 πρακτικό  συνεδρίασης  της  Οικονοµικής

Επιτροπής ∆ήµου Θέρµης

Αριθµ.Αποφ. 409/2016          ΘΕΜΑ :    Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για

την  εκτέλεση  της  προµήθειας  µε   τίτλο:

«Προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης και

θέρµανσης  για  τις  ανάγκες  του

ΚΕ.ΚΡΟ.ΠΟ,  της  ∆.Ε.Π.Π.Α.Θ.,  της

Α’θµιας  και  της  Β’θµιας  Σχολικής

Επιτροπής του ∆ήµου Θέρµης ».

               

Στη  Θέρµη  και  στο  ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  (Οικονοµική  Υπηρεσία  –  Τριάδι)

σήµερα  την  5η-10-2016  ηµέρα  Τετάρτη  και  ώρα  8.30  π.µ.  συνεδρίασε  η

Οικονοµική  Επιτροπή  Θέρµης  µετά  από  την  υπ’αριθ.  33535/30-9-2016

πρόσκληση  συνεδρίασης  του  Προέδρου  και  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  των

άρθρων  74  και  75  του  Ν.3852/2010  (Φ.Ε.Κ.  87/τεύχος  Α’/2010)  περί  «Νέα

Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης

Πρόγραµµα  Καλλικράτης».  Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  νόµιµη  απαρτία

γιατί σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα  τα  7  µέλη, δηλαδή:

              Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                                Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1. Βογιατζής ∆ηµήτριος, Πρόεδρος

2. Πράτανος Απόστολος            1. Αναγνώστου Πασχάλης 

3. Γεωργαλή Ζωή  2.   Καρκατζούνης Θεοφάνης

4. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος  

5. Καρκατζίνος Νικόλαος

6. Γκιζάρης Στέργιος

7. Αποστόλου Στυλιανός
                                  

κηρύχτηκε από τον  Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.     

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  Πανταζή  Ιωάννα,  υπάλληλος  του  ∆ήµου

Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.
     

  Ο Πρόεδρος αφού εισηγήθηκε το 1ο της ηµερήσιας διάταξης θέµα είπε ότι µε

την αρ. 4173/52/28-1-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας

παρασχέθηκε  εξουσιοδότηση  για  ανάδειξη  προµηθευτή  καυσίµων  µε  σύναψη

ετησίων  συµβάσεων  στους   ∆ήµους  εκτός  πολεοδοµικού  συγκροτήµατος  Ν.

Θεσ/νίκης,  όπως  αυτοί  λειτουργούσαν  έως  31-12-2010  και  όπως  αυτοί
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συνενώθηκαν  µετά  την  εφαρµογή  της  Νέας  ∆ιοικητικής  ∆οµής  Ν.  3852/2010

Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

Με την υπ'αριθµ.  309/2016 απόφασή του το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ενέκρινε την

εκτέλεση  της  προµήθειας  µε  τίτλο  :  “Προµήθεια  καυσίµων  κίνησης  &

θέρµανσης για τις ανάγκες του ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ., της ∆.Ε.Π.Π.Α.Θ., της Α’βάθµιας

και Β’βάθµιας Σχολικής Επιτροπής του ∆ήµου”, σύµφωνα µε την αριθ. 20/2016

µελέτη  της  Οικονοµικής  Υπηρεσίας  του  ∆ήµου,  συνολικού  προϋπολογισµού

327.407,25 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α).

Το ποσό της δαπάνης θα καλυφθεί από τους αντίστοιχους φορείς, ως εξής : 

Για το ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ 

���� Η  προµήθεια  καυσίµων  της  Α΄Οµάδας  ποσού  30.910,81 € µε  ΦΠΑ θα

χρηµατοδοτηθεί  από  πιστώσεις  προϋπολογισµού  του  ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ.

οικονοµικού έτους 2016.

���� Το υπόλοιπο ποσό των 41.181,78 € µε ΦΠΑ θα καλυφθεί από πιστώσεις

προϋπολογισµού του ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ. οικονοµικού έτους 2017.

Απόφαση  ∆/κου  Συµβουλίου,  106/2016  περί  έγκρισης  δαπάνης

προµήθειας,  σύµφωνα  µε  την  20/2016 µελέτη,  συνολικού  ποσού,  για  το

ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ., 72.092,59 € µε ΦΠΑ.

Για τη ∆.Ε.Π.Π.Α.Θ

���� Η προµήθεια καυσίµων της  Β΄Οµάδας ποσού 26.093,02 € µε ΦΠΑ θα 

χρηµατοδοτηθεί από πιστώσεις προϋπολογισµού (της ∆.Ε.Π.Π.Α.Θ.) 

οικονοµικού έτους 2016.  

���� Το υπόλοιπο ποσό των 38.914,25 € µε ΦΠΑ θα καλυφθεί από πιστώσεις

προϋπολογισµού (της ∆.Ε.Π.Π,Α.Θ.) οικονοµικού έτους 2017.

Απόφαση  ∆/κου  Συµβουλίου,  179/2016  περί  έγκρισης  δαπάνης

προµήθειας, σύµφωνα µε την 20/2016 µελέτη, συνολικού ποσού, για την

∆.Ε.Π.Π.Α.Θ., 65.535,78 € µε ΦΠΑ.

Για την Α’Θµια Σχολική Επιτροπή

���� Καύσιµα  θέρµανσης  ∆ηµοτικής  Ενότητας  θέρµης,  Γ’  Οµάδα,

34.160,20 € µε ΦΠΑ

���� Καύσιµα  θέρµανσης  ∆ηµοτικής  Ενότητας  Μίκρας,  ∆’  Οµάδα,

30.364,62 € µε ΦΠΑ

���� Καύσιµα  θέρµανσης  ∆ηµοτικής  Ενότητας  Βασιλικών,  Ε’ Οµάδα,

26.569,04 € µε ΦΠΑ

                                                                  Σύνολο: 91.093,86 € µε ΦΠΑ

Απόφαση ∆/κου Συµβουλίου, 53/2016 περί έγκρισης δαπάνης προµήθειας,

σύµφωνα  µε  την  20/2016  µελέτη,  συνολικού  ποσού,  για  την  Α’θµια

Σχολική Επιτροπή, 91.093,86 € µε ΦΠΑ
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Για τη Β’Θµια Σχολική Επιτροπή

���� Καύσιµα  θέρµανσης  ∆ηµοτικής  Ενότητας  θέρµης,  Ζ’  Οµάδα,

34.160,20 € µε ΦΠΑ

���� Καύσιµα  θέρµανσης  ∆ηµοτικής  Ενότητας  Μίκρας  Η’  Οµάδα,

34.160,20 € µε ΦΠΑ

���� Καύσιµα  θέρµανσης  ∆ηµοτικής  Ενότητας  Βασιλικών,  Θ’ Οµάδα,

30.364,62 € µε ΦΠΑ

                                                               Σύνολο: 98.685,02 € µε ΦΠΑ

Απόφαση  ∆/κου  Συµβουλίου,  50/2016  περί  έγκρισης  δαπάνης  προµήθειας,

σύµφωνα  µε  την  20/2016 µελέτη,  συνολικού  ποσού,  για  την  Β’ Θµια  Σχολική

Επιτροπή, συνολικού ποσού 98.685,02 € µε ΦΠΑ

 

Τέλος µε την 331/2016 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι τεχνικές

προδιαγραφές  για  την  εκτέλεση  της  προµήθειας  µε  τίτλο  :  “Προµήθεια

καυσίµων  κίνησης  &  θέρµανσης  για  τις  ανάγκες  του  ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ.,  της

∆.Ε.Π.Π.Α.Θ.,  της  Α’βάθµιας  και  Β’βάθµιας  Σχολικής  Επιτροπής  του  ∆ήµου”,

σύµφωνα µε την αριθ. 20/2016 µελέτη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου,

συνολικού  προϋπολογισµού  327.407,25€  (συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α).

καθορίστηκε ως τρόπο εκτέλεσης της προµήθειας ο διεθνής δηµόσιος ανοικτός

ηλεκτρονικός µειοδοτικός διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές  ως ποσοστό

έκπτωσης επί τοις εκατό ως εξής: 

(1)  Ποσοστό  έκπτωσης  επί  τοις  εκατό  για  το  πετρέλαιο  κίνησης  ,  και  το

πετρέλαιο  θέρµανσης,  επί  της  µέσης  τιµής  χονδρικής  πώλησης  για  τον  νοµό

Θεσσαλονίκης, όπως αυτή προκύπτει από το δελτίο τιµών του Παρατηρητηρίου

Τιµών  Υγρών  Καυσίµων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας,

την ηµέρα παράδοσης των καυσίµων .

(2) Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό για την βενζίνη (αµόλυβδη), επί της µέσης

λιανικής τιµής  αµόλυβδης βενζίνης όπως αυτή προκύπτει από το δελτίο τιµών

του  Παρατηρητηρίου  Τιµών  Υγρών  Καυσίµων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και

Ανταγωνιστικότητας, την ηµέρα παράδοσής των καυσίµων. καθώς και οι  όροι

διακήρυξης.

Σε  εκτέλεση  των  ανωτέρω  εκδόθηκε  η  µε  αριθµ.  Πρωτ.  27123/3-8-2016

περίληψη διακήρυξης ∆ηµάρχου Θέρµης

Η  δηµοπρασία έλαβε  χώρα  την  16η-09-2016 και  όπως  προκύπτει  από το  22-9-

2016 σχετικό πρακτικό κατέθεσε µοναδική προσφορά ο :

Α/Α Ηµερ.

αποσφράγισης

Ονοµατεπώνυµο ∆ιεύθυνση        

1 22-09-2016 ∆ΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

5ο Χλµ Θέρµης – Ν. 

Ρυσίου.

ΑΔΑ: ΨΩ2ΔΩΡΣ-ΛΩ2



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, και τον έλεγχο των τεχνικών

προσφορών η αρµόδια επιτροπή έκρινε ως αποδεκτή τη συµµετοχή της εταιρίας

«∆ΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ»  ως  προς  τα  δικαιολογητικά

συµµετοχής και την τεχνική προσφορά στον ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισµό και

για τις Οµάδες: 

1. οµάδα  Α του  διαγωνισµού  (Καύσιµα  κίνησης  και  θέρµανσης  των

ΚΕΝΤΡΩΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ  –  ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ  ΚΑΙ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ.)

2. οµάδα  Β του  διαγωνισµού  (Καύσιµα  κίνησης  και  θέρµανσης  της

∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  &  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ∆ΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΗΣ

(∆.Ε.Π.Π.Α.Θ.)

3. οµάδα  Γ του  διαγωνισµού  (Καύσιµα  κίνησης  και  θέρµανσης  της  Α

ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ∆ηµοτική Ενότητα Θέρµης)

4. οµάδα  ∆ του  διαγωνισµού  (Καύσιµα  κίνησης  και  θέρµανσης  της  Α

ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ∆ηµοτική Ενότητα Μίκρας)

5. οµάδα  Ε του  διαγωνισµού  (Καύσιµα  κίνησης  και  θέρµανσης  της  Α

ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ∆ηµοτική Ενότητα Βασιλικών)

6. οµάδα  Ζ του  διαγωνισµού  (Καύσιµα  κίνησης  και  θέρµανσης  της  Β

ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ∆ηµοτική Ενότητα Θέρµης)

7. οµάδα  Η του  διαγωνισµού  (Καύσιµα  κίνησης  και  θέρµανσης  της  Β

ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ∆ηµοτική Ενότητα Μίκρας)

8. οµάδα  Θ του  διαγωνισµού  (Καύσιµα  κίνησης  και  θέρµανσης  της  Β

ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ∆ηµοτική Ενότητα Βασιλικών)

Ο  διαγωνισµός  συνεχίστηκε µε  την ηλεκτρονική αποσφράγιση  και  αξιολόγηση

της  οικονοµικής  προσφοράς  της  επιχείρησης  ∆ΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ και σύµφωνα µε το από27/9/2016 πρακτικό προσφέρει για την : 

•••• Οµάδα  Α  του  διαγωνισµού  (Καύσιµα  κίνησης  και  θέρµανσης  των

ΚΕΝΤΡΩΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ  –  ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ  ΚΑΙ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ)  ):

Για τα καύσιµα της οµάδας Α η οικονοµική προσφορά ανέρχεται στην τιµή των

εξήντα ένα χιλιάδων σαράντα πέντε ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (61.045,85 €)

πλέον  Φ.Π.Α.  24%,  δηλαδή  εβδοµήντα  πέντε  χιλιάδες  εξακόσια  ενενήντα  έξι

ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (75.696,85 €) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%.

Ποσοστά έκπτωσης ανά είδος καυσίµου που κατέθεσε στην προσφορά του:

Για  το  πετρέλαιο  κίνησης: Μείον  πέντε  τοις  εκατό  (-5%) επί  της  µέσης  τιµής

χονδρικής  πώλησης  για  τον νοµό Θεσσαλονίκης,  όπως  αυτή  προκύπτει  από το

δελτίο  τιµών  του  Παρατηρητηρίου  Τιµών  Υγρών  Καυσίµων  του  Υπουργείου
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Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας  που  ισχύει  για  τη  συγκεκριµένη  ηµέρα

παράδοσης.

Για την αµόλυβδη βενζίνη: Μείον πέντε τοις εκατό (-5%) επί της µέσης λιανικής

τιµής  αµόλυβδης  βενζίνης  όπως  αυτή  προκύπτει  από  το  δελτίο  τιµών  του

Παρατηρητηρίου  Τιµών  Υγρών  Καυσίµων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και

Ανταγωνιστικότητας που ισχύει για τη συγκεκριµένη ηµέρα παράδοσης.

Για το πετρέλαιο θέρµανσης: Μείον πέντε τοις εκατό (-5%) επί της µέσης τιµής

χονδρικής  πώλησης  για  τον νοµό Θεσσαλονίκης,  όπως  αυτή  προκύπτει  από το

δελτίο  τιµών  του  Παρατηρητηρίου  Τιµών  Υγρών  Καυσίµων  του  Υπουργείου

Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας  που  ισχύει  για  τη  συγκεκριµένη  ηµέρα

παράδοσης.

•••• Οµάδα  Β  του  διαγωνισµού  (Καύσιµα  κίνησης  και  θέρµανσης  της

∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  &  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ∆ΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΗΣ

(∆.Ε.Π.Π.Α.Θ.))

Για τα καύσιµα της οµάδας Β η οικονοµική προσφορά ανέρχεται στην τιµή των

πενήντα  πέντε  χιλιάδων  τετρακοσίων  ενενήντα  τρία  ευρώ  και  εβδοµήντα

τέσσερα λεπτών (55.493,74 €) πλέον Φ.Π.Α. 24%, δηλαδή εξήντα οκτώ χιλιάδες

οκτακόσια  δώδεκα  ευρώ  και  είκοσι  τέσσερα  λεπτά  (68.812,24  €)

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%.

Ποσοστά έκπτωσης ανά είδος καυσίµου που κατέθεσε στην προσφορά του:

Για την αµόλυβδη βενζίνη: Μείον πέντε τοις εκατό (-5%) επί της µέσης λιανικής

τιµής  αµόλυβδης  βενζίνης  όπως  αυτή  προκύπτει  από  το  δελτίο  τιµών  του

Παρατηρητηρίου  Τιµών  Υγρών  Καυσίµων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και

Ανταγωνιστικότητας που ισχύει για τη συγκεκριµένη ηµέρα παράδοσης.

Για το πετρέλαιο θέρµανσης: Μείον πέντε τοις εκατό (-5%) επί της µέσης τιµής

χονδρικής  πώλησης  για  τον νοµό Θεσσαλονίκης,  όπως  αυτή  προκύπτει  από το

δελτίο  τιµών  του  Παρατηρητηρίου  Τιµών  Υγρών  Καυσίµων  του  Υπουργείου

Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας  που  ισχύει  για  τη  συγκεκριµένη  ηµέρα

παράδοσης.

•••• Οµάδα  Γ  του  διαγωνισµού  (Καύσιµα  θέρµανσης    της    Α  ΘΜΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ∆ηµοτική Ενότητα Θέρµης):

Για τα καύσιµα της οµάδας Γ η οικονοµική προσφορά ανέρχεται στην τιµή των

είκοσι  οκτώ  χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι  πέντε  ευρώ  και  ενενήντα  έξι  λεπτών

(28.925,96  €) πλέον  Φ.Π.Α.  24%,  δηλαδή  τριάντα  πέντε  χιλιάδες  οκτακόσια

εξήντα  οκτώ  ευρώ  και  δέκα  εννέα  λεπτά  (35.868,19  €)  συµπεριλαµβανοµένου

Φ.Π.Α. 24%.

Ποσοστά έκπτωσης ανά είδος καυσίµου που κατέθεσε στην προσφορά του:

Για το πετρέλαιο θέρµανσης: Μείον πέντε τοις εκατό (-5%) επί της µέσης τιµής

χονδρικής  πώλησης  για  τον νοµό Θεσσαλονίκης,  όπως  αυτή  προκύπτει  από το

δελτίο  τιµών  του  Παρατηρητηρίου  Τιµών  Υγρών  Καυσίµων  του  Υπουργείου
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Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας  που  ισχύει  για  τη  συγκεκριµένη  ηµέρα

παράδοσης.

•••• Οµάδα  ∆  του  διαγωνισµού  (Καύσιµα  θέρµανσης    της    Α  ΘΜΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ∆ηµοτική Ενότητα Μίκρας):

Για τα καύσιµα της οµάδας ∆ η οικονοµική προσφορά ανέρχεται στην τιµή των

είκοσι  πέντε  χιλιάδων  επτακοσίων  έντεκα  ευρώ  και  ενενήντα  έξι  λεπτών

(25.711,96  €) πλέον  Φ.Π.Α.  24%,  δηλαδή  τριάντα  ένα  χιλιάδες  οκτακόσια

ογδόντα δύο ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά (31.882,83 €) συµπεριλαµβανοµένου

Φ.Π.Α. 24%.

Ποσοστά έκπτωσης ανά είδος καυσίµου που κατέθεσε στην προσφορά του:

        

Για  το  πετρέλαιο  θέρµανσης: Μείον  πέντε  τοις  εκατό  (-5%) επί  της  µέσης

τιµής χονδρικής πώλησης για τον νοµό Θεσσαλονίκης, όπως αυτή προκύπτει από

το δελτίο τιµών του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου

Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας  που  ισχύει  για  τη  συγκεκριµένη  ηµέρα

παράδοσης.

•••• Οµάδα  Ε  του  διαγωνισµού  (Καύσιµα  θέρµανσης    της    Α  ΘΜΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ∆ηµοτική Ενότητα Βασιλικών):

Για τα καύσιµα της οµάδας Ε η οικονοµική προσφορά ανέρχεται στην τιµή των

είκοσι δύο χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών

(22.497,97  €) πλέον  Φ.Π.Α.  24%,  δηλαδή  είκοσι  επτά  χιλιάδες  οκτακόσια

ενενήντα  επτά  ευρώ  και  σαράντα  οκτώ  λεπτά  (27.897,48  €)

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%.

Ποσοστά έκπτωσης ανά είδος καυσίµου που κατέθεσε στην προσφορά του:

        

Για  το  πετρέλαιο  θέρµανσης: Μείον  πέντε  τοις  εκατό  (-5%) επί  της  µέσης

τιµής χονδρικής πώλησης για τον νοµό Θεσσαλονίκης, όπως αυτή προκύπτει από

το δελτίο τιµών του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου

Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας  που  ισχύει  για  τη  συγκεκριµένη  ηµέρα

παράδοσης.

•••• Οµάδα  Ζ  του  διαγωνισµού  (Καύσιµα  θέρµανσης  της  Β  ΘΜΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (∆ηµοτική Ενότητα Θέρµης)):

Για τα καύσιµα της οµάδας Ζ η οικονοµική προσφορά ανέρχεται στην τιµή των

είκοσι  οκτώ  χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι  πέντε  ευρώ  και  ενενήντα  έξι  λεπτών

(28.925,96  €) πλέον  Φ.Π.Α.  24%,  δηλαδή  τριάντα  πέντε  χιλιάδες  οκτακόσια

εξήντα  οκτώ  ευρώ  και  δέκα  εννέα  λεπτά  (35.868,19  €)  συµπεριλαµβανοµένου

Φ.Π.Α. 24%.

Ποσοστά έκπτωσης ανά είδος καυσίµου που κατέθεσε στην προσφορά του:
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Για το πετρέλαιο θέρµανσης: Μείον πέντε τοις εκατό (-5%) επί της µέσης τιµής

χονδρικής  πώλησης  για  τον νοµό Θεσσαλονίκης,  όπως  αυτή  προκύπτει  από το

δελτίο  τιµών  του  Παρατηρητηρίου  Τιµών  Υγρών  Καυσίµων  του  Υπουργείου

Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας  που  ισχύει  για  τη  συγκεκριµένη  ηµέρα

παράδοσης.

•••• Οµάδα  Η  του  διαγωνισµού  (Καύσιµα  θέρµανσης  της  Β  ΘΜΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (∆ηµοτική Ενότητα Μικρας)):

Για τα καύσιµα της οµάδας Η η οικονοµική προσφορά ανέρχεται στην τιµή των

είκοσι  οκτώ  χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι  πέντε  ευρώ  και  ενενήντα  έξι  λεπτών

(28.925,96  €) πλέον  Φ.Π.Α.  24%,  δηλαδή  τριάντα  πέντε  χιλιάδες  οκτακόσια

εξήντα  οκτώ  ευρώ  και  δέκα  εννέα  λεπτά  (35.868,19  €)  συµπεριλαµβανοµένου

Φ.Π.Α. 24%.

Ποσοστά έκπτωσης ανά είδος καυσίµου που κατέθεσε στην προσφορά του:

        

Για  το  πετρέλαιο  θέρµανσης: Μείον  πέντε  τοις  εκατό  (-5%) επί  της  µέσης

τιµής χονδρικής πώλησης για τον νοµό Θεσσαλονίκης, όπως αυτή προκύπτει από

το δελτίο τιµών του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου

Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας  που  ισχύει  για  τη  συγκεκριµένη  ηµέρα

παράδοσης.

•••• Οµάδα  Θ  του  διαγωνισµού  (Καύσιµα  θέρµανσης  της  Β  ΘΜΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (∆ηµοτική Ενότητα Βασιλικών)):

Για τα καύσιµα της οµάδας Θ η οικονοµική προσφορά ανέρχεται στην τιµή των

είκοσι  πέντε  χιλιάδων  επτακοσίων  έντεκα  ευρώ  και  ενενήντα  έξι  λεπτών

(25.711,96  €) πλέον  Φ.Π.Α.  24%,  δηλαδή  τριάντα  ένα  χιλιάδες  οκτακόσια

ογδόντα δύο ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά (31.882,83 €) συµπεριλαµβανοµένου

Φ.Π.Α. 24%.

Ποσοστά έκπτωσης ανά είδος καυσίµου που κατέθεσε στην προσφορά του:

        

Για το πετρέλαιο θέρµανσης: Μείον πέντε τοις εκατό (-5%) επί της µέσης τιµής

χονδρικής  πώλησης  για  τον νοµό Θεσσαλονίκης,  όπως  αυτή  προκύπτει  από το

δελτίο  τιµών  του  Παρατηρητηρίου  Τιµών  Υγρών  Καυσίµων  του  Υπουργείου

Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας  που  ισχύει  για  τη  συγκεκριµένη  ηµέρα

παράδοσης.

Με βάση τα προηγούµενα η Επιτροπή διενέργειας προτείνει:

1)  Την  κατακύρωση της  προµήθειας  της  ΟΜΑ∆ΑΣ  Α (Καύσιµα  κίνησης  και

θέρµανσης  των  ΚΕΝΤΡΩΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ  – ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ  ΚΑΙ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ  ∆ΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΗΣ  (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ)) στην  εταιρία
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«∆ΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ»  η  οποία  έδωσε  τη  µοναδική

οικονοµική προσφορά για τη συγκεκριµένη οµάδα. 

Ο  Προϋπολογισµός  της  ΟΜΑ∆ΑΣ  Α ανέρχεται  σε  58.139,19  €  πλέον  Φ.Π.Α.,

δηλαδή  72.092,59  €  µε  Φ.Π.Α.  Η  οικονοµική  προσφορά  της  εταιρίας

«∆ΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ»  ανέρχεται  σε  61.045,85  €  πλέον

Φ.Π.Α., δηλαδή 75.696,85 € µε Φ.Π.Α.

Ποσοστά έκπτωσης ανά είδος καυσίµου:

Για  το  πετρέλαιο  κίνησης: Μείον  πέντε  τοις  εκατό  (-5%) επί  της  µέσης  τιµής

χονδρικής  πώλησης  για  τον νοµό Θεσσαλονίκης,  όπως  αυτή  προκύπτει  από το

δελτίο  τιµών  του  Παρατηρητηρίου  Τιµών  Υγρών  Καυσίµων  του  Υπουργείου

Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας  που  ισχύει  για  τη  συγκεκριµένη  ηµέρα

παράδοσης.

Για την αµόλυβδη βενζίνη: Μείον πέντε τοις εκατό (-5%) επί της µέσης λιανικής

τιµής  αµόλυβδης  βενζίνης  όπως  αυτή  προκύπτει  από  το  δελτίο  τιµών  του

Παρατηρητηρίου  Τιµών  Υγρών  Καυσίµων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και

Ανταγωνιστικότητας που ισχύει για τη συγκεκριµένη ηµέρα παράδοσης.

Για το πετρέλαιο θέρµανσης: Μείον πέντε τοις εκατό (-5%) επί της µέσης τιµής

χονδρικής  πώλησης  για  τον νοµό Θεσσαλονίκης,  όπως  αυτή  προκύπτει  από το

δελτίο  τιµών  του  Παρατηρητηρίου  Τιµών  Υγρών  Καυσίµων  του  Υπουργείου

Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας  που  ισχύει  για  τη  συγκεκριµένη  ηµέρα

παράδοσης.

2)  Την  κατακύρωση της  προµήθειας  της  ΟΜΑ∆ΑΣ  Β  (Καύσιµα  κίνησης  και

θέρµανσης  της  ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  &  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ∆ΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΗΣ

(∆.Ε.Π.Π.Α.Θ.)) στην εταιρία «∆ΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» η οποία

έδωσε τη µοναδική οικονοµική προσφορά για τη συγκεκριµένη οµάδα. 

Ο  Προϋπολογισµός  της  ΟΜΑ∆ΑΣ  Β  ανέρχεται  σε  52.851,44  €  πλέον  Φ.Π.Α.,

δηλαδή  65.535,78  €  µε  Φ.Π.Α.  Η  οικονοµική  προσφορά  της  εταιρίας

«∆ΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ»  ανέρχεται  σε  55.493,74  €  πλέον

Φ.Π.Α., δηλαδή 68.812,24 € µε Φ.Π.Α.

Ποσοστά έκπτωσης ανά είδος καυσίµου:

Για την αµόλυβδη βενζίνη: Μείον πέντε τοις εκατό (-5%) επί της µέσης λιανικής

τιµής  αµόλυβδης  βενζίνης  όπως  αυτή  προκύπτει  από  το  δελτίο  τιµών  του

Παρατηρητηρίου  Τιµών  Υγρών  Καυσίµων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και

Ανταγωνιστικότητας που ισχύει για τη συγκεκριµένη ηµέρα παράδοσης.

Για το πετρέλαιο θέρµανσης: Μείον πέντε τοις εκατό (-5%) επί της µέσης τιµής

χονδρικής  πώλησης  για  τον νοµό Θεσσαλονίκης,  όπως  αυτή  προκύπτει  από το

δελτίο  τιµών  του  Παρατηρητηρίου  Τιµών  Υγρών  Καυσίµων  του  Υπουργείου
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Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας  που  ισχύει  για  τη  συγκεκριµένη  ηµέρα

παράδοσης.

3) Την κατακύρωση της προµήθειας της ΟΜΑ∆ΑΣ Γ (Καύσιµα θέρµανσης της Α

ΘΜΙΑΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,  ∆ηµοτική  Ενότητα  Θέρµης) στην εταιρία

«∆ΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ»  η  οποία  έδωσε  τη  µοναδική

οικονοµική προσφορά για τη συγκεκριµένη οµάδα. 

Ο  Προϋπολογισµός  της  ΟΜΑ∆ΑΣ  Γ ανέρχεται  σε  27.548,55  €  πλέον  Φ.Π.Α.,

δηλαδή  34.160,20  €  µε  Φ.Π.Α.  Η  οικονοµική  προσφορά  της  εταιρίας

«∆ΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ»  ανέρχεται  σε  28.925,96  €  πλέον

Φ.Π.Α., δηλαδή 35.868,19 € µε Φ.Π.Α.

Ποσοστά έκπτωσης ανά είδος καυσίµου:

Για το πετρέλαιο θέρµανσης: Μείον πέντε τοις εκατό (-5%) επί της µέσης τιµής

χονδρικής  πώλησης  για  τον νοµό Θεσσαλονίκης,  όπως  αυτή  προκύπτει  από το

δελτίο  τιµών  του  Παρατηρητηρίου  Τιµών  Υγρών  Καυσίµων  του  Υπουργείου

Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας  που  ισχύει  για  τη  συγκεκριµένη  ηµέρα

παράδοσης.

4) Την κατακύρωση της προµήθειας της ΟΜΑ∆ΑΣ ∆ (Καύσιµα θέρµανσης της Α

ΘΜΙΑΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,  ∆ηµοτική  Ενότητα Μίκρας) στην  εταιρία

«∆ΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ»  η  οποία  έδωσε  τη  µοναδική

οικονοµική προσφορά για τη συγκεκριµένη οµάδα. 

Ο  Προϋπολογισµός  της  ΟΜΑ∆ΑΣ  ∆ ανέρχεται  σε  24.487,60  €  πλέον  Φ.Π.Α.,

δηλαδή  30.364,62  €  µε  Φ.Π.Α.  Η  οικονοµική  προσφορά  της  εταιρίας

«∆ΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ»  ανέρχεται  σε  25.711,96  €  πλέον

Φ.Π.Α., δηλαδή 31.882,83 € µε Φ.Π.Α.

Ποσοστά έκπτωσης ανά είδος καυσίµου:

Για το πετρέλαιο θέρµανσης: Μείον πέντε τοις εκατό (-5%) επί της µέσης τιµής

χονδρικής  πώλησης  για  τον νοµό Θεσσαλονίκης,  όπως  αυτή  προκύπτει  από το

δελτίο  τιµών  του  Παρατηρητηρίου  Τιµών  Υγρών  Καυσίµων  του  Υπουργείου

Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας  που  ισχύει  για  τη  συγκεκριµένη  ηµέρα

παράδοσης.

5) Την κατακύρωση της προµήθειας της ΟΜΑ∆ΑΣ Ε (Καύσιµα θέρµανσης της Α

ΘΜΙΑΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,  ∆ηµοτική  Ενότητα  Βασιλικών)  στην

εταιρία  «∆ΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» η  οποία  έδωσε  τη  µοναδική

οικονοµική προσφορά για τη συγκεκριµένη οµάδα. 

Ο  Προϋπολογισµός  της  ΟΜΑ∆ΑΣ  Ε  ανέρχεται  σε  21.426,65  €  πλέον  Φ.Π.Α.,

δηλαδή  26.569,04  €  µε  Φ.Π.Α.  Η  οικονοµική  προσφορά  της  εταιρίας
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«∆ΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ»  ανέρχεται  σε  22.497,97  €  πλέον

Φ.Π.Α., δηλαδή 27.897,48 € µε Φ.Π.Α.

Ποσοστά έκπτωσης ανά είδος καυσίµου:

Για το πετρέλαιο θέρµανσης: Μείον πέντε τοις εκατό (-5%) επί της µέσης τιµής

χονδρικής  πώλησης  για  τον νοµό Θεσσαλονίκης,  όπως  αυτή  προκύπτει  από το

δελτίο  τιµών  του  Παρατηρητηρίου  Τιµών  Υγρών  Καυσίµων  του  Υπουργείου

Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας  που  ισχύει  για  τη  συγκεκριµένη  ηµέρα

παράδοσης.

6) Την κατακύρωση της προµήθειας της ΟΜΑ∆ΑΣ Ζ (Καύσιµα θέρµανσης της Β

ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (∆ηµοτική Ενότητα Θέρµης)) στην εταιρία

«∆ΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ»  η  οποία  έδωσε  τη  µοναδική

οικονοµική προσφορά για τη συγκεκριµένη οµάδα. 

Ο  Προϋπολογισµός  της  ΟΜΑ∆ΑΣ  Ζ  ανέρχεται  σε  27.548,55  €  πλέον  Φ.Π.Α.,

δηλαδή  34.160,20  €  µε  Φ.Π.Α.  Η  οικονοµική  προσφορά  της  εταιρίας

«∆ΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ»  ανέρχεται  σε  28.925,96  €  πλέον

Φ.Π.Α., δηλαδή 35.868,19 € µε Φ.Π.Α.

Ποσοστά έκπτωσης ανά είδος καυσίµου:

Για το πετρέλαιο θέρµανσης: Μείον πέντε τοις εκατό (-5%) επί της µέσης τιµής

χονδρικής  πώλησης  για  τον νοµό Θεσσαλονίκης,  όπως  αυτή  προκύπτει  από το

δελτίο  τιµών  του  Παρατηρητηρίου  Τιµών  Υγρών  Καυσίµων  του  Υπουργείου

Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας  που  ισχύει  για  τη  συγκεκριµένη  ηµέρα

παράδοσης.

7) Την  κατακύρωση της προµήθειας της ΟΜΑ∆ΑΣ Η (Καύσιµα θέρµανσης της

Β  ΘΜΙΑΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  (∆ηµοτική  Ενότητα  Μίκρας))  στην

εταιρία  «∆ΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» η  οποία  έδωσε  τη  µοναδική

οικονοµική προσφορά για τη συγκεκριµένη οµάδα. 

Ο  Προϋπολογισµός  της  ΟΜΑ∆ΑΣ  Η  ανέρχεται  σε  27.548,55  €  πλέον  Φ.Π.Α.,

δηλαδή  34.160,20  €  µε  Φ.Π.Α.  Η  οικονοµική  προσφορά  της  εταιρίας

«∆ΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ»  ανέρχεται  σε  28.925,96  €  πλέον

Φ.Π.Α., δηλαδή 35.868,19 € µε Φ.Π.Α.

Ποσοστά έκπτωσης ανά είδος καυσίµου:

Για το πετρέλαιο θέρµανσης: Μείον πέντε τοις εκατό (-5%) επί της µέσης τιµής

χονδρικής  πώλησης  για  τον νοµό Θεσσαλονίκης,  όπως  αυτή  προκύπτει  από το

δελτίο  τιµών  του  Παρατηρητηρίου  Τιµών  Υγρών  Καυσίµων  του  Υπουργείου

Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας  που  ισχύει  για  τη  συγκεκριµένη  ηµέρα

παράδοσης.
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8) Την  κατακύρωση της προµήθειας της ΟΜΑ∆ΑΣ Θ (Καύσιµα θέρµανσης της

Β  ΘΜΙΑΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  (∆ηµοτική  Ενότητα  Βασιλικών))  στην

εταιρία  «∆ΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» η  οποία  έδωσε  τη  µοναδική

οικονοµική προσφορά για τη συγκεκριµένη οµάδα. 

Ο  Προϋπολογισµός  της  ΟΜΑ∆ΑΣ  Θ  ανέρχεται  σε  24.487,60  €  πλέον  Φ.Π.Α.,

δηλαδή  30.364,62  €  µε  Φ.Π.Α.  Η  οικονοµική  προσφορά  της  εταιρίας

«∆ΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» ανέρχεται σε 25.711,96 € πλέον Φ.Π.Α,

δηλαδή 31.882,83 € µε Φ.Π.Α.

Ποσοστά έκπτωσης ανά είδος καυσίµου:

Για το πετρέλαιο θέρµανσης: Μείον πέντε τοις εκατό (-5%) επί της µέσης τιµής

χονδρικής  πώλησης  για  τον νοµό Θεσσαλονίκης,  όπως  αυτή  προκύπτει  από το

δελτίο  τιµών  του  Παρατηρητηρίου  Τιµών  Υγρών  Καυσίµων  του  Υπουργείου

Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας  που  ισχύει  για  τη  συγκεκριµένη  ηµέρα

παράδοσης.

Έθεσε  επίσης  υπόψη  το  από  29-9-2016  έγγραφο  του  γραφείου  προµηθειών

σύµφωνα µε το οποίο για την σύνταξη του προϋπολογισµού της µελέτης µε α/α

20/2016  (∆/νση   Οικονοµικών  Υπηρεσιών)  που  αφορά  στην  εκτέλεση  του

διαγωνισµού, οι τιµές που λήφθηκαν υπόψη για την σύνταξη αυτού προέκυψαν

από εβδοµαδιαίο δελτίο επισκόπησης τιµών καυσίµων της Γενικής Γραµµατείας

Εµπορίου & Καταναλωτή και είναι οι ίδιες τιµές µε αυτές της υπ αριθµ 52/2015

µελέτης προµήθειας καυσίµων κίνησης και θέρµανσης. 

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής

τα  πρακτικά  δηµοπρασίας,  από  τα  οποία  προκύπτει  ότι  κατά  του  κύρους  της

δηµοπρασίας  δεν  υποβλήθηκε  καµία  ένσταση,  την  εισήγηση  της  Οικονοµικής

Υπηρεσίας και κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 

Η Οικονοµική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τα

πρακτικά  του  διαγωνισµού,  τις  διατάξεις  του  Ν.3852/2010, Ν.  3463/2006, Π.∆.

60/2007, τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, του Ν. 3886/2010, του Ν.4412/2016 και τις

σχετικές αποφάσεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    µε πλειοψηφία 

1. Εγκρίνει  τα  από  22/9/2016  και  27/9/2016  πρακτικά  δηµοπρασίας

αξιολόγησης  ∆ικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών προσφορών και

αξιολόγησης Οικονοµικών προσφορών αντίστοιχα, για την εκτέλεση της

προµήθειας  µε  τίτλο:  «Προµήθεια  υγρών  καυσίµων  κίνησης  και

θέρµανσης  για  τις  ανάγκες  του  ΚΕ.ΚΡΟ.ΠΟ,  της  ∆.Ε.Π.Π.Α.Θ.,  της

Α’θµιας και της Β’θµιας Σχολικής Επιτροπής του ∆ήµου Θέρµης »  κατά

την  οποία  µοναδική  µειοδότρια   αναδείχθηκε  η επιχείρηση

«∆ΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ», η προσφορά της οποίας  για: 

1. οµάδα  Α του  διαγωνισµού  (Καύσιµα  κίνησης  και  θέρµανσης

των ΚΕΝΤΡΩΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ

ΚΑΙ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ  ∆ΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΗΣ

(ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ.)
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2. οµάδα  Β του  διαγωνισµού  (Καύσιµα  κίνησης  και  θέρµανσης

της  ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  &  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (∆.Ε.Π.Π.Α.Θ.)

3. οµάδα Γ του διαγωνισµού (Καύσιµα κίνησης και θέρµανσης της

Α  ΘΜΙΑΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,  ∆ηµοτική  Ενότητα

Θέρµης)

4. οµάδα ∆ του διαγωνισµού (Καύσιµα κίνησης και θέρµανσης της

Α  ΘΜΙΑΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,  ∆ηµοτική  Ενότητα

Μίκρας)

5. οµάδα  Ε του  διαγωνισµού  (Καύσιµα  κίνησης  και  θέρµανσης

της Α ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ∆ηµοτική Ενότητα

Βασιλικών)

6. οµάδα  Ζ του  διαγωνισµού  (Καύσιµα  κίνησης  και  θέρµανσης

της Β ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ∆ηµοτική Ενότητα

Θέρµης)

7. οµάδα  Η του  διαγωνισµού  (Καύσιµα  κίνησης  και  θέρµανσης

της Β ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ∆ηµοτική Ενότητα

Μίκρας)

8. οµάδα  Θ του  διαγωνισµού  (Καύσιµα  κίνησης  και  θέρµανσης

της Β ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ∆ηµοτική Ενότητα

Βασιλικών)

κρίθηκε αποδεκτή  ενώ και οι τιµές που λήφθηκαν υπόψη για την σύνταξη

του  προϋπολογισµού  της  µελέτης  µε  α/α  20/2016 (∆/νση   Οικονοµικών

Υπηρεσιών) που αφορά στην εκτέλεση του διαγωνισµού  προέκυψαν από

εβδοµαδιαίο  δελτίο  επισκόπησης  τιµών  καυσίµων  της  Γενικής

Γραµµατείας Εµπορίου & Καταναλωτή και είναι οι ίδιες τιµές µε αυτές

της  υπ  αριθµ  52/2015  µελέτης  προµήθειας  καυσίµων  κίνησης  και

θέρµανσης. 

 

2. Αναθέτει την εκτέλεση της προµήθειας µε τίτλο: «Προµήθεια υγρών καυσίµων

κίνησης και θέρµανσης για τις ανάγκες του ΚΕ.ΚΡΟ.ΠΟ, της ∆.Ε.Π.Π.Α.Θ., της

Α’θµιας  και  της  Β’θµιας  Σχολικής  Επιτροπής  του  ∆ήµου  Θέρµης»»  στην

επιχείρηση «∆ΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» για: 

� την  Οµάδα Α του διαγωνισµού (Καύσιµα κίνησή και θέρµανσης του

∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ)  έναντι ποσού 61.045,85 € πλέον Φ.Π.Α., δηλαδή

75.696,85 € µε Φ.Π.Α.

Ποσοστά έκπτωσης ανά είδος καυσίµου:

Για το πετρέλαιο κίνησης: Μείον πέντε τοις εκατό (-5%) επί της µέσης

τιµής  χονδρικής  πώλησης  για  τον  νοµό  Θεσσαλονίκης,  όπως  αυτή

προκύπτει  από  το  δελτίο  τιµών  του  Παρατηρητηρίου  Τιµών  Υγρών
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Καυσίµων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας  που

ισχύει για τη συγκεκριµένη ηµέρα παράδοσης.

Για  την  αµόλυβδη  βενζίνη: Μείον  πέντε  τοις  εκατό  (-5%)  επί  της

µέσης  λιανικής τιµής αµόλυβδης βενζίνης όπως αυτή προκύπτει από

το  δελτίο  τιµών  του  Παρατηρητηρίου  Τιµών  Υγρών  Καυσίµων  του

Υπουργείου  Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας  που  ισχύει  για  τη

συγκεκριµένη ηµέρα παράδοσης.

Για  το  πετρέλαιο  θέρµανσης: Μείον  πέντε  τοις  εκατό  (-5%) επί  της

µέσης  τιµής  χονδρικής  πώλησης  για  τον  νοµό  Θεσσαλονίκης,  όπως

αυτή  προκύπτει  από  το  δελτίο  τιµών  του  Παρατηρητηρίου  Τιµών

Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

που ισχύει για τη συγκεκριµένη ηµέρα παράδοσης.

➢ την ΟΜΑ∆Α Β (Καύσιµα κίνησης και θέρµανσης της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  &  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ∆ΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΗΣ

(∆.Ε.Π.Π.Α.Θ.))  έναντι  ποσού  55.493,74  €  πλέον  Φ.Π.Α.,  δηλαδή

68.812,24 € µε Φ.Π.Α.

Ποσοστά έκπτωσης ανά είδος καυσίµου:

Για την αµόλυβδη βενζίνη: Μείον πέντε τοις εκατό (-5%) επί της µέσης

λιανικής  τιµής  αµόλυβδης  βενζίνης  όπως  αυτή  προκύπτει  από  το

δελτίο  τιµών  του  Παρατηρητηρίου  Τιµών  Υγρών  Καυσίµων  του

Υπουργείου  Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας  που  ισχύει  για  τη

συγκεκριµένη ηµέρα παράδοσης.

Για  το  πετρέλαιο  θέρµανσης: Μείον  πέντε  τοις  εκατό  (-5%) επί  της

µέσης  τιµής  χονδρικής  πώλησης  για  τον  νοµό  Θεσσαλονίκης,  όπως

αυτή  προκύπτει  από  το  δελτίο  τιµών  του  Παρατηρητηρίου  Τιµών

Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

που ισχύει για τη συγκεκριµένη ηµέρα παράδοσης.

���� την  ΟΜΑ∆Α  Γ  (Καύσιµα  θέρµανσης  της  Α  ΘΜΙΑΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,  ∆ηµοτική  Ενότητα  Θέρµης) έναντι  ποσού  28.925,96 €

πλέον Φ.Π.Α., δηλαδή 35.868,19 € µε Φ.Π.Α.

Ποσοστά έκπτωσης ανά είδος καυσίµου:

Για  το  πετρέλαιο  θέρµανσης: Μείον  πέντε  τοις  εκατό  (-5%) επί  της

µέσης  τιµής  χονδρικής  πώλησης  για  τον  νοµό  Θεσσαλονίκης,  όπως

αυτή  προκύπτει  από  το  δελτίο  τιµών  του  Παρατηρητηρίου  Τιµών

Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

που ισχύει για τη συγκεκριµένη ηµέρα παράδοσης.

���� Την  ΟΜΑ∆Α  ∆  (Καύσιµα  θέρµανσης  της  Α  ΘΜΙΑΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,  ∆ηµοτική  Ενότητα  Μίκρας)  έναντι  ποσού 25.711,96 €

πλέον Φ.Π.Α., δηλαδή 31.882,83 € µε Φ.Π.Α.

Ποσοστά έκπτωσης ανά είδος καυσίµου:

Για  το  πετρέλαιο  θέρµανσης: Μείον  πέντε  τοις  εκατό  (-5%) επί  της

µέσης  τιµής  χονδρικής  πώλησης  για  τον  νοµό  Θεσσαλονίκης,  όπως

αυτή  προκύπτει  από  το  δελτίο  τιµών  του  Παρατηρητηρίου  Τιµών
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Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

που ισχύει για τη συγκεκριµένη ηµέρα παράδοσης.

���� Την  ΟΜΑ∆Α  Ε  (Καύσιµα  θέρµανσης  της  Α  ΘΜΙΑΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,  ∆ηµοτική  Ενότητα  Βασιλικών) έναντι  ποσού  22.497,97 €

πλέον Φ.Π.Α., δηλαδή 27.897,48 € µε Φ.Π.Α.

   Ποσοστά έκπτωσης ανά είδος καυσίµου:

Για  το  πετρέλαιο  θέρµανσης: Μείον  πέντε  τοις  εκατό  (-5%) επί  της

µέσης τιµής χονδρικής πώλησης για τον νοµό Θεσσαλονίκης, όπως αυτή

προκύπτει  από  το  δελτίο  τιµών  του  Παρατηρητηρίου  Τιµών  Υγρών

Καυσίµων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας  που

ισχύει για τη συγκεκριµένη ηµέρα παράδοσης.

���� Την  ΟΜΑ∆Α  Ζ  (Καύσιµα  θέρµανσης  της  Β  ΘΜΙΑΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  (∆ηµοτική  Ενότητα  Θέρµης))  έναντι  ποσού  28.925,96  €

πλέον Φ.Π.Α., δηλαδή 35.868,19 € µε Φ.Π.Α.

Ποσοστά έκπτωσης ανά είδος καυσίµου:

Για το πετρέλαιο θέρµανσης: Μείον πέντε τοις εκατό (-5%) επί της µέσης

τιµής  χονδρικής  πώλησης  για  τον  νοµό  Θεσσαλονίκης,  όπως  αυτή

προκύπτει  από  το  δελτίο  τιµών  του  Παρατηρητηρίου  Τιµών  Υγρών

Καυσίµων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας  που

ισχύει για τη συγκεκριµένη ηµέρα παράδοσης.

���� Την  ΟΜΑ∆Α  Η  (Καύσιµα  θέρµανσης  της  Β  ΘΜΙΑΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  (∆ηµοτική  Ενότητα  Μίκρας))  έναντι  ποσού  28.925,96  €

πλέον Φ.Π.Α., δηλαδή 35.868,19 € µε Φ.Π.Α.

Ποσοστά έκπτωσης ανά είδος καυσίµου:

Για το πετρέλαιο θέρµανσης: Μείον πέντε τοις εκατό (-5%) επί της µέσης

τιµής  χονδρικής  πώλησης  για  τον  νοµό  Θεσσαλονίκης,  όπως  αυτή

προκύπτει  από  το  δελτίο  τιµών  του  Παρατηρητηρίου  Τιµών  Υγρών

Καυσίµων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας  που

ισχύει για τη συγκεκριµένη ηµέρα παράδοσης.

���� Την  ΟΜΑ∆Α  Θ  (Καύσιµα  θέρµανσης  της  Β  ΘΜΙΑΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (∆ηµοτική Ενότητα Βασιλικών)) έναντι ποσού 25.711,96 €

πλέον Φ.Π.Α, δηλαδή 31.882,83 € µε Φ.Π.Α.

Ποσοστά έκπτωσης ανά είδος καυσίµου:

Για το πετρέλαιο θέρµανσης: Μείον πέντε τοις εκατό (-5%) επί της µέσης

τιµής  χονδρικής  πώλησης  για  τον  νοµό  Θεσσαλονίκης,  όπως  αυτή

προκύπτει  από  το  δελτίο  τιµών  του  Παρατηρητηρίου  Τιµών  Υγρών

Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που ισχύει

για τη συγκεκριµένη ηµέρα παράδοσης.

Ο ∆.Σ. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος ψηφίζει λευκό 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 409/2016.  

Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.
 

 Για  το  παραπάνω  θέµα  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  υπογράφεται  ως

εξής:

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ               Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

               Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ

                                                                         ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
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