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∆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.  410/2016          ΘΕΜΑ :     Έγκριση  πρακτικού  αξιολόγησης

οικονοµικών προσφορών για την εκτέλεση

της  προµήθειας  µε   τίτλο:   «Προµήθεια

υγρών  καυσίµων  κίνησης  και  θέρµανσης

και  ελαιολιπαντικών  για  τις  ανάγκες  του

∆ήµου   Θέρµης,  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 2ο 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
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ετησίων  συµβάσεων  στους   ∆ήµους  εκτός  πολεοδοµικού  συγκροτήµατος  Ν.

Θεσ/νίκης,  όπως  αυτοί  λειτουργούσαν  έως  31-12-2010  και  όπως  αυτοί

συνενώθηκαν  µετά  την  εφαρµογή  της  Νέας  ∆ιοικητικής  ∆οµής  Ν.  3852/2010

Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

Με  την  υπ'αριθµ.  503/2015  απόφαση  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  εγκρίθηκε  η

εκτέλεση  της  «Προµήθειας   υγρών  καυσίµων  κίνησης  και  θέρµανσης  και

ελαιολιπαντικών  για  τις  ανάγκες  του  ∆ήµου   Θέρµης,  του  ΚΕ.ΚΡΟ.ΠΟ,  της

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

Θέρµης » προϋπολογισµού 919.839,11€ (συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α.).

Με  την  αριθ.  596/2015  απόφαση  της  Οικονοµικής  Επιτροπής  εγκρίθηκε  η

εκτέλεση  της  «Προµήθειας  υγρών  καυσίµων  κίνησης  και  θέρµανσης  και

ελαιολιπαντικών  για  τις  ανάγκες  του  ∆ήµου   Θέρµης,  του  ΚΕ.ΚΡΟ.ΠΟ,  της

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

Θέρµης»,  συνολικού  προϋπολογισµού  919.839,11€ (συµπεριλαµβανοµένου  και

του Φ.Π.Α.).  Με την ίδια απόφαση  εγκρίθηκαν οι τεχνικές  προδιαγραφές   της

προµήθειας  σύµφωνα  µε  την  υπ’αριθ.  52/2015  µελέτη  της  Οικονοµικής

Υπηρεσίας του ∆ήµου  και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης της δηµοπρασίας.

Το ΚΕ.ΚΡΟ.ΠΟ, µε την αριθ. 147/2015, η ∆.Ε.Π.Π.Α.Θ. µε την αριθ. 253/2015

απόφασή της, η  Α/θµια Σχολική Επιτροπή µε την αριθ. 42/2015 απόφασή της

και η Β/θµια Σχολική  Επιτροπή  µε την αριθ.  42/2015 απόφασή  της,  ενέκριναν

την  εκτέλεση  της  προµήθειας.  Το  ποσό  της  δαπάνης  θα  καλυφθεί  από  ιδίους

φόρους των αντίστοιχων φορέων.

Η συνολική δαπάνη της προµήθειας καυσίµων κίνησης και θέρµανσης του ∆ήµου

θέρµης (535.620,83 ευρώ µε ΦΠΑ, Α΄Οµάδα µελέτης 52/2015) θα βαρύνει τους

Κ.Α. του προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου για το έτος 2016, έως το ποσό των

180.000 ευρώ µε ΦΠΑ.

Το  υπόλοιπο  ποσό  των  355.620,83  €  (µε  ΦΠΑ)  θα  καλυφθεί  από  πιστώσεις

προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017.

Η συνολική δαπάνη  της προµήθειας ελαιολιπαντικών ειδών του ∆ήµου θέρµης

(58.332,75 ευρώ  µε  ΦΠΑ,  Κ΄Οµάδα  µελέτης  52/2015) θα  χρηµατοδοτηθεί  από

πιστώσεις του προϋπολογισµού του ∆ήµου ως εξής: 

Έως του ποσού 14.500 ευρώ (µε ΦΠΑ) από ΚΑ του έτους 2016.

Το  υπόλοιπο  ποσό  των  43.832,75  €  (µε  ΦΠΑ)   θα  καλυφθεί  από  πιστώσεις

προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017.

Με  την  ίδια  απόφαση  καθορίστηκε  ως  τρόπος  εκτέλεσης  της  προµήθειας  ο

διεθνής (ο ενδεικτικός προϋπολογισµός υπερβαίνει το κατώτατο όριο εφαρµογής

του Κανονισµού (ΕΚ) µε αριθµό 1251/2011 l319/432/2-12-2011 -200.000,00 χωρίς

ΦΠΑ  από  01-01-2010)  ανοικτός  διαγωνισµός  µειοδοτικός  µε  σφραγισµένες

προσφορές µε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό  :

(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  .
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(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.

(3) Χαµηλότερη τιµή προσφοράς για τα ελαιολιπαντικά είδη

Με την υπ'αριθµ. 26/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής δεσµεύτηκαν οι

αντίστοιχες πιστώσεις σε βάρος του πρ/µού οικ. Έτους 2016.

Η δηµοπρασία έλαβε χώρα την 19η-02-2016 και όπως προκύπτει από το σχετικό

πρακτικό συµµετείχαν οι παρακάτω :

Α/Α Ηµερ.

αποσφράγισης

Ονοµατεπώνυµο ∆ιεύθυνση        

1 19-02-2015 ∆ΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

5ο Χλµ Θέρµης – Ν. 

Ρυσίου.

2 19-02-2015 ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε. Μοναστηρίου 212,

Θεσσαλονίκη.

3 19-02-2015 ΚΑΤΙΟΥ Π. & ΣΙΑ 

Ε.Ε.

6ο χλµ επαρχιακής 

οδού Κοµοτηνής-

Ιάσµου. Κοµοτηνή.

4 19-02-2015 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 

ΑΒΕΕ

ΒΙ.ΠΑ. Λακκώµατος 

Χαλκιδικής.

5 19-02-2015 ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ Α. 

ΣΚΟΝ∆ΡΑΣ

Ζαΐµη 8, Εύοσµος 

Θεσσαλονίκης. 

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

προσφορών  και  σύµφωνα  µε  το  από  19-2-2016  πρακτικό  1,  διενέργειας  της

αρµόδιας επιτροπής κρίθηκαν ως αποδεκτές οι συµµετοχές:

1. της εταιρίας «∆ΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» 

2. της εταιρίας «ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε.»

3.  της εταιρίας «ΚΑΤΙΟΥ Π. & ΣΙΑ Ε.Ε.»

4. της εταιρίας «ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.»,

5. της εταιρίας «ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ Α. ΣΚΟΝ∆ΡΑΣ»

Μετά  την  κοινοποίηση  του  πρακτικού  διενέργειας   στις  µειοδότριες  εταιρείες

υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα ενστάσεις και συγκεκριµένα: 

1. από την εταιρία «ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ Α. ΣΚΟΝ∆ΡΑΣ» 

2. από την εταιρία «ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε.» Ε.Ε.», 

3. από την εταιρία «ΚΑΤΙΟΥ Π. & ΣΙΑ Ε.Ε.» 

Με  την  106/2016  απόφασή  της  η  Οικονοµική  Επιτροπή  αποδέχτηκε  τη

γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού της
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«Προµήθειας  υγρών  καυσίµων  κίνησης  και  θέρµανσης  και  ελαιολιπαντικών

(πετρέλαιο  κίνησης,  βενζίνη  αµόλυβδη,  πετρέλαιο  θέρµανσης,  ελαιολιπαντικά)

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

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

αποδεκτές για περαιτέρω αξιολόγηση στο διαγωνισµό οι παρακάτω συµµετοχές:

���� της εταιρίας «∆ΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» για την  Οµάδα Α

του  διαγωνισµού  (Καύσιµα  κίνησης  και  θέρµανσης  του  ∆ΗΜΟΥ

ΘΕΡΜΗΣ) για την οποία υπέβαλε προσφορά.

���� της  εταιρίας  «ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ  Α.Β.Ε.Ε.»  για  την  Οµάδα  Κ

(Ελαιολιπαντικά ∆ήµου Θέρµης), για την  Οµάδα Λ (Ελαιολιπαντικά των

ΚΕΝΤΡΩΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ  –  ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ  ΚΑΙ

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

για την  Οµάδα Μ (Ελαιολιπαντικά της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (∆.Ε.Π.Π.Α.Θ.) για τις οποίες υπέβαλε προσφορά.  

ενώ απορρίφθηκαν:

���� η προσφορά της εταιρείας «ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ Α. ΣΚΟΝ∆ΡΑΣ» για την Οµάδα

Κ (Ελαιολιπαντικά  ∆ήµου  Θέρµης),  για  την  Οµάδα  Λ (Ελαιολιπαντικά

των  ΚΕΝΤΡΩΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ  –  ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ  ΚΑΙ

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

για την Οµάδα Μ (Ελαιολιπαντικά της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (∆.Ε.Π.Π.Α.Θ.) για τις οποίες υπέβαλε προσφορά.  

���� η  προσφορά  της  εταιρείας  «ΙΜΠΕΞ  ΑΒΕΕΕ»  για  την  Οµάδα  Κ

(Ελαιολιπαντικά ∆ήµου Θέρµης), για την  Οµάδα Λ (Ελαιολιπαντικά των

ΚΕΝΤΡΩΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ  –  ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ  ΚΑΙ

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

για την  Οµάδα Μ (Ελαιολιπαντικά της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (∆.Ε.Π.Π.Α.Θ.) για τις οποίες υπέβαλε προσφορά.

���� η προσφορά της εταιρείας «ΚΑΤΙΟΥ Π. & ΣΙΑ Ε.Ε.» για την Οµάδα Κ 

(Ελαιολιπαντικά ∆ήµου Θέρµης),για την οποία υπέβαλε προσφορά.

Κατά  της  ανωτέρω  υπ’αριθ.  106/2016 απόφασης  της  Οικονοµικής  Επιτροπής

κατατέθηκε ηλεκτρονικά και εµπρόθεσµα στις  29/3/2016 (αριθ. πρωτ. 11026/30-

3-2016 )προδικαστική προσφυγή από την επιχείρηση “Σπυρίδων Α. Σκόνδρας”

µε  την  οποία  ζητούσε  να  γίνει  αποδεκτή  η  προσφυγή  της  και  να  ακυρωθεί  η

υπ’αριθµ. 106/2016 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής.

Η  Οικονοµική  Επιτροπή  µε  την  υπ'αριθµ.  154/2016 απόφασή  της  αποδέχτηκε

την γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού

µε  την  οποία   απέρριψε την  από  29-3-2016  (αριθ.πρωτ.  11026/30-3-2016)

προδικαστική προσφυγή της εταιρίας «ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ Α. ΣΚΟΝ∆ΡΑΣ» ως προς τα
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σηµεία Α, Β, Γ και ∆ της προσφυγής ενώ την έκανε αποδεκτή ως προς τα σηµεία

Ε και ΣΤ

Επίσης  απέρριψε τη συµµετοχή της εταιρίας «ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» στο

επόµενο  στάδιο  του  ∆ιαγωνισµού  (άνοιγµα  οικονοµικών  προσφορών)  για  την

Οµάδα  Κ (Ελαιολιπαντικά ∆ήµου  Θέρµης), για  την  Οµάδα  Λ (Ελαιολιπαντικά

των  ΚΕΝΤΡΩΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ  –  ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ  ΚΑΙ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ  ΤΟΥ  ∆ΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΗΣ  (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ.)  και  για

την  Οµάδα  Μ (Ελαιολιπαντικά  της  ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  &  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (∆.Ε.Π.Π.Α.Θ.) για τις οποίες υπέβαλε προσφορά.

Τέλος µε την ίδια απόφαση κήρυξε άγονο τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό ως προς

τις Οµάδες Β, Γ, ∆, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ και Μ, και αποφάσισε  την επανάληψη  για

τις  Οµάδες αυτές,  µε τροποποίηση  των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών

της µελέτης.

Στη συνέχεια, και κατόπιν αιτήµατος-προσφυγής της εταιρίας ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Α.Β.Ε.Ε.,  µε  την  υπ'αριθµ.  229/2016  απόφασή  της  η  Οικονοµική  Επιτροπή

αποδέχτηκε τη γνωµοδότηση της επιτροπής σύµφωνα µε την οποία έκανε δεκτό

εν µέρει το αίτηµα της εταιρίας «ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΒΕΕ», και έκανε αποδεκτή

τη συµµετοχή της εταιρίας «ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΒΕΕ» στο επόµενο στάδιο του

διαγωνισµού  (άνοιγµα  οικονοµικών  προσφορών)  για  :  την  Οµάδας  Κ

(Ελαιολιπαντικά  ∆ήµου  Θέρµης),  την  Οµάδας  Λ (Ελαιολιπαντικά  των

ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ  ΤΟΥ  ∆ΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΗΣ  (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ.)  και  την  Οµάδας  Μ

(Ελαιολιπαντικά  της  ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  &  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ∆ΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΗΣ

(∆.Ε.Π.Π.Α.Θ.) για τις οποίες υπέβαλε προσφορά.

Στις 21-6-2016  η εταιρία µε την επωνυµία “Σπυρίδων Α. Σκόνδρας” κατέθεσε

προσφυγή κατά της αριθµ. 229/2016 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής ενώπιον

του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

Με  την  υπ’ αριθµ.  Πρωτ.  42999+42427  Απόφασή  του  ο  Γενικός  Γραµµατέας

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης απέρριψε την από  21-6-2016

προσφυγή  της  εταιρίας  µε  την  επωνυµία  “Σπυρίδων  Α.  Σκόνδρας” κατά  της

αριθµ. 229/2016 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής.

Μετά  την  ανωτέρω  απόφαση  του  Γ.Γ.  Α.∆.Μ.Θ.  η  επιτροπή  διενέργειας  του

διαγωνισµού  προχώρησε  στην  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  της  οικονοµικής

προσφοράς  της  εταιρίας  «ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΑΒΕΕ»  η  οποία  είναι  και  η

µοναδική  που  έγινε  αποδεκτή  στα  προηγούµενα  στάδια  διεξαγωγής  του

διαγωνισµού  για  τις  συγκεκριµένες  οµάδες  και  σύµφωνα  µε  το  από  19-9-2016

πρακτικό για την:

•••• Οµάδα Κ του διαγωνισµού (Ελαιολιπαντικά   ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ):
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Για  τα  ελαιολιπαντικά  της  οµάδας  Κ  η  οικονοµική  προσφορά  ανέρχεται  στην

τιµή των είκοσι επτά χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και δέκα λεπτών

(27.828,10 €) πλέον ΦΠΑ 24%. 

•••• Οµάδα Λ του διαγωνισµού (Ελαιολιπαντικά   ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ.):

Για  τα  ελαιολιπαντικά  της  οµάδας  Λ  η  οικονοµική  προσφορά  ανέρχεται  στην

τιµή των εκατόν πενήντα έξι ευρώ (156 €) πλέον ΦΠΑ 24%.

•••• Οµάδα Μ του διαγωνισµού (Ελαιολιπαντικά   ∆.Ε.Π.Π.Α.Θ.):

Για  τα  ελαιολιπαντικά  της  οµάδας  Μ  η  οικονοµική  προσφορά  ανέρχεται  στην

τιµή των εκατόν τριάντα ευρώ και πενήντα λεπτών (130,50 €) πλέον ΦΠΑ 24%.

 

Με βάση τα προηγούµενα η Επιτροπή διενέργειας προτείνει:

1) Την κατακύρωση της προµήθειας της ΟΜΑ∆ΑΣ Κ (Ελαιολιπαντικά ∆ΗΜΟΥ

ΘΕΡΜΗΣ) στην εταιρία «ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΒΕΕ» η οποία έδωσε οικονοµική

προσφορά για τη συγκεκριµένη οµάδα. 

Ο  Προϋπολογισµός  της  ΟΜΑ∆ΑΣ  Κ  ανέρχεται  σε  47.425,00 € πλέον  ΦΠΑ.  Η

οικονοµική  προσφορά  της  εταιρίας  «ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΑΒΕΕ»  ανέρχεται  σε

27.828,10 € πλέον ΦΠΑ, που είναι χαµηλότερη του προϋπολογισµού.

2)  Την  κατακύρωση της  προµήθειας  της  ΟΜΑ∆ΑΣ  Λ  (Ελαιολιπαντικά

ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ.) στην  εταιρία  «ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΑΒΕΕ»  η  οποία  έδωσε

οικονοµική προσφορά για τη συγκεκριµένη οµάδα. 

Ο  Προϋπολογισµός  της  ΟΜΑ∆ΑΣ  Λ  ανέρχεται  σε  684,00  €  πλέον  ΦΠΑ.  Η

οικονοµική προσφορά της εταιρίας «ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΒΕΕ» ανέρχεται σε 156

€ πλέον ΦΠΑ, που είναι χαµηλότερη του προϋπολογισµού.

3)  Την  κατακύρωση της  προµήθειας  της  ΟΜΑ∆ΑΣ  Μ  (Ελαιολιπαντικά

∆.Ε.Π.Π.Α.Θ.) στην  εταιρία  «ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΑΒΕΕ»  η  οποία  έδωσε

οικονοµική προσφορά για τη συγκεκριµένη οµάδα.

Ο  Προϋπολογισµός  της  ΟΜΑ∆ΑΣ  Μ  ανέρχεται  σε  225,50  €  πλέον  ΦΠΑ.  Η

οικονοµική  προσφορά  της  εταιρίας  «ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΑΒΕΕ»  ανέρχεται  σε

130,50 € πλέον ΦΠΑ που είναι χαµηλότερη του προϋπολογισµού.   

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  ήταν  οι

τρέχουσες  που  επικρατούσαν  στην  αγορά  και  ήταν  ίδιες  µε  αυτές  της  µελέτης

4/2105 του προηγούµενου διαγωνισµού. 

Συγκεκριµένα :

Τιµές µελέτης 4/2015
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 (Ελαιολιπαντικά ∆ήµου Θέρµης).

Α/Α Περιγραφή Είδουs

 

Μ.Μ Ποσότητες    

Τιµή

Μονάδας

(€)

∆απάνη

(€)

1 Oρυκτέλαιο   πετρελαιοκινητήρων  15W-

40. 

Λίτρο 600(δοχείο

των 20 λ)

3,90 2.340,00

2 Ορυκτέλαιο πετρελαιοκινητήρων / 

βενζινοκινητήρων  10W-40 Ηµισυνθετικό.

Λίτρο 1000(δοχείο

των 20 λ)

3,90 3.900,00

3 Oρυκτέλαιο πετρελαιοκινητήρων  20W-

50. 

Λίτρο 1800(δοχείο

των 20 λ)

2,75 4.950,00

4 Oρυκτέλαιο  υδραυλικών  και

κυκλοφοριακών  συστηµάτων ISO 32.

Λίτρο 2500(δοχείο

των 20 λ)

2,00 5.000,00

5 Ορυκτέλαιο υδραυλικών  και 

κυκλοφοριακών συστηµάτων ISO 46.

Λίτρο 2500(δοχείο

των 20 λ)

3,40 8.500,00

6 Oρυκτέλαιο  υδραυλικών  και

κυκλοφοριακών  συστηµάτων  ISO 68.

Λίτρο 2500(δοχείο

των 20 λ)

2,00 5.000,00

7 Oρυκτέλαιο  υδραυλικών  και

κυκλοφοριακών  συστηµάτων 10 W 30.

Λίτρο 400(δοχείο

των 20 λ)

2,90 1.160,00

8
Ορυκτέλαιο SAE 10. 

Λίτρο 150 (δοχείο

των 15 λ)  

3,50 525,00

9

Γράσσο απλό ασβεστίου C3.

Kgr 160 (δοχείο

των 16 Kg) 

2,50 400,00

10 Γράσσο λιθίου (µολυβδενίου) 

µακροχρόνιας λίπανσης NLGI-2.

Kgr 100 (δοχείο

των  5Kg)

6,00 600,00

11

AD-BLUE.

Λίτρο 5000 (δοχείο

των 1000 Λ) 

0,75 3.750,00

12

Αντιψυκτικό.

Λίτρο 800(δοχείο

των 20 Λ)

2,40 1.920,00

13

Paraflu.

Λίτρο 800(δοχείο

των 20 Λ)

1,40 1.120,00

14

Αντιµυκητιακό Πετρελαίου.

Λίτρο 300(δοχείο

των 0,25 Λ)

20,00 6.000,00

15

Αντιπαγωτικό Πετρελαίου.

Λίτρο 300(δοχείο

των 20 Λ)

5,00 1.500,00

16 ATF DEXTRON IIIG ( για αυτόµατα 

κιβώτια ταχυτήτων).

Λίτρο 160(δοχείο

των 20λ)

4,75    760,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 47425,00

ΦΠΑ 23% 10907,75

ΣΥΝΟΛΟ 58332,75
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 (Ελαιολιπαντικά ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ.)

Α/Α Περιγραφή Είδουs

 

Μ.Μ Ποσότητες
Τιµή Μονάδας

(€)

∆απάνη

(€)

1

Βαλβολίνες 80W/90

Λίτρο 100(δοχείο

των 5 λ)

6,84    684,00   

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 684,00

ΦΠΑ 23% 157,32

ΣΥΝΟΛΟ 841,32

 (Ελαιολιπαντικά ∆.Ε.Π.Π.Α.Θ.)

Α/Α Περιγραφή Είδουs

 

Μ.Μ Ποσότητες
Τιµή

Μονάδας   (€)

∆απάνη

(€)

1 Ορυκτέλαιο 

βενζινοκινητήρων/πετρελαιοκινητήρων

10W-40 (ηµισυνθετικό),

Λίτρο 20(δοχείο

των 5 λ)

3,90    78,00   

2

Ορυκτέλαιο χλοοκοπτικού SAE 10.

Λίτρο 15(δοχείο

των 5 λ)

3,50       52,50

3

Ορυκτέλαιο χλοοκοπτικού SAE  30.

Λίτρο 10(δοχείο

των 5 λ)

2,40      24,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 154,50

ΦΠΑ 23% 35,53

ΣΥΝΟΛΟ 190,03

ΑΔΑ: Ω8ΤΤΩΡΣ-942



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Τιµές µελέτης 52/2015

(Ελαιολιπαντικά ∆ήµου Θέρµης).

Α/Α Περιγραφή Είδουs

 

Μ.Μ Ποσότητες    

Τιµή

Μονάδας

(€)

∆απάνη

(€)

1 Oρυκτέλαιο   

πετρελαιοκινητήρων  15W-40. 

Λίτρο 600(δοχείο των

20 λ)

3,90 2.340,00

2 Ορυκτέλαιο 

πετρελαιοκινητήρων / 

βενζινοκινητήρων  10W-40 

Ηµισυνθετικό.

Λίτρο 1000(δοχείο

των 20 λ)

3,90 3.900,00

3 Oρυκτέλαιο 

πετρελαιοκινητήρων  20W-50. 

Λίτρο 1800(δοχείο

των 20 λ)

2,75 4.950,00

4 Oρυκτέλαιο  υδραυλικών  και

κυκλοφοριακών   συστηµάτων

ISO 32.

Λίτρο 2500(δοχείο

των 20 λ)

2,00 5.000,00

5 Ορυκτέλαιο υδραυλικών  και 

κυκλοφοριακών συστηµάτων 

ISO 46.

Λίτρο 2500(δοχείο

των 20 λ)

3,40 8.500,00

6 Oρυκτέλαιο  υδραυλικών  και

κυκλοφοριακών   συστηµάτων

ISO 68.

Λίτρο 2500(δοχείο

των 20 λ)

2,00 5.000,00

7 Oρυκτέλαιο  υδραυλικών  και

κυκλοφοριακών   συστηµάτων

10 W 30.

Λίτρο 400(δοχείο των

20 λ)

2,90 1.160,00

8
Ορυκτέλαιο SAE 10. 

Λίτρο 150 (δοχείο

των 15 λ)  

3,50 525,00

9

Γράσσο απλό ασβεστίου C3.

Kgr 160 (δοχείο

των 16 Kg) 

2,50 400,00

10 Γράσσο λιθίου (µολυβδενίου) 

µακροχρόνιας λίπανσης NLGI-

2.

Kgr 100 (δοχείο

των  5Kg)

6,00 600,00

11

AD-BLUE.

Λίτρο 5000 (δοχείο

των 1000 Λ) 

0,75 3.750,00

12

Αντιψυκτικό.

Λίτρο 800(δοχείο των

20 Λ)

2,40 1.920,00

13

Paraflu.

Λίτρο 800(δοχείο των

20 Λ)

1,40 1.120,00

14

Αντιµυκητιακό Πετρελαίου.

Λίτρο 300(δοχείο των

0,25 Λ)

20,00 6.000,00

15

Αντιπαγωτικό Πετρελαίου.

Λίτρο 300(δοχείο των

20 Λ)

5,00 1.500,00

16 ATF DEXTRON IIIG ( για 

αυτόµατα κιβώτια ταχυτήτων).

Λίτρο 160(δοχείο των

20λ)

4,75    760,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 47425,00

ΦΠΑ 23% 10907,75

ΣΥΝΟΛΟ 58332,75
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Λ΄ Οµάδα (Ελαιολιπαντικά ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ.)

Α/Α Περιγραφή Είδουs

 

Μ.Μ Ποσότητες
Τιµή Μονάδας

(€)

∆απάνη

(€)

1

Βαλβολίνες 80W/90

Λίτρο 100(δοχείο των

5 λ)

6,84    684,00   

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 684,00

ΦΠΑ 23% 157,32

ΣΥΝΟΛΟ 841,32

Μ’ Οµάδα (Ελαιολιπαντικά ∆.Ε.Π.Π.Α.Θ.)

Α/Α Περιγραφή Είδουs

 

Μ.Μ Ποσότητες

Τιµή

Μονάδας

(€)

∆απάνη

(€)

1 Ορυκτέλαιο 

βενζινοκινητήρων/πετρελαιοκινητήρων

10W-40 (ηµισυνθετικό),

Λίτρο 20(δοχείο

των 5 λ)

3,90    78,00   

2

Ορυκτέλαιο χλοοκοπτικού SAE 10.

Λίτρο 25(δοχείο

των 5 λ)

3,50       87,50

3

Ορυκτέλαιο χλοοκοπτικού SAE  30.

Λίτρο 25(δοχείο

των 5 λ)

2,40      60,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 225,50

ΦΠΑ 23% 51,86

ΣΥΝΟΛΟ 277,36

Επιπλέον  για  τις  παραπάνω  οµάδες  του  διαγωνισµού  κατατέθηκαν  συνολικά

τέσσερις (4) φάκελοι προσφορών των παρακάτω εταιριών:

.ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ

.ΚΑΤΙΟΥ Π. & ΣΙΑ ΕΕ

.ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ Α. ΣΚΟΝ∆ΡΑΣ 

.ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΒΕΕ

Οι  φάκελοι  των  πρώτων  τριών  εταιριών  δεν  προκρίθηκαν  στο  στάδιο  του

ανοίγµατος των οικονοµικών προσφορών.
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Ύστερα  από  τα  παραπάνω  ο  Πρόεδρος  έθεσε υπόψη  το  πρακτικό αξιολόγησης

οικονοµικών προσφορών, 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    οµόφωνα

       

1. Εγκρίνει  το  από  19-9-2016  πρακτικό  αξιολόγησης  οικονοµικών

προσφορών για την εκτέλεση της προµήθειας µε τίτλο:«Προµήθεια υγρών

καυσίµων  κίνησης  και  θέρµανσης  και  ελαιολιπαντικών  για  τις  ανάγκες

του ∆ήµου  Θέρµης, του ΚΕ.ΚΡΟ.ΠΟ, της ∆.Ε.Π.Π.Α.Θ., της Α’θµιας και

της  Β’θµιας  Σχολικής  Επιτροπής  του  ∆ήµου  Θέρµης»» σύµφωνα  µε  το

οποίο µοναδική µειοδότρια   αναδείχθηκε η εταιρεία  «ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΒΕΕ» η προσφορά της οποίας για την: 

Οµάδα  Κ  του  διαγωνισµού  (Ελαιολιπαντικά  ∆ΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΗΣ) 

ανέρχεται στην τιµή των 27.828,10 € πλέον ΦΠΑ 24%. 

Οµάδα  Λ  του  διαγωνισµού  (Ελαιολιπαντικά    ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ.)  ανέρχεται

στην τιµή των 156 € πλέον ΦΠΑ 24%.

Οµάδα  Μ  του  διαγωνισµού  (Ελαιολιπαντικά    ∆.Ε.Π.Π.Α.Θ.)  ανέρχεται

στην τιµή των 130,50 € πλέον ΦΠΑ 24%.

Η ανωτέρω προσφορά κρίθηκε αποδεκτή  και συµφέρουσα για το ∆ήµο

καθώς  είναι  χαµηλότερη  του  προϋπολογισµού  της  µελέτης,  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  ήταν  οι  τρέχουσες  που  επικρατούσαν  στην

αγορά  και  ήταν  ίδιες  µε  αυτές  της  µελέτης   4/2105 του  προηγούµενου

διαγωνισµού. 

Επιπλέον,για  τις  παραπάνω  οµάδες  του  διαγωνισµού  κατατέθηκαν  

συνολικά τέσσερις (4) φάκελοι προσφορών των παρακάτω εταιριών:

.ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ

.ΚΑΤΙΟΥ Π. & ΣΙΑ ΕΕ

.ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ Α. ΣΚΟΝ∆ΡΑΣ 

.ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΒΕΕ

Οι φάκελοι των πρώτων τριών εταιριών δεν προκρίθηκαν στο στάδιο του

ανοίγµατος των οικονοµικών προσφορών.

ΑΔΑ: Ω8ΤΤΩΡΣ-942
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2. Αναθέτει  την  εκτέλεση  της  προµήθειας  µε  τίτλο:  «Προµήθεια  υγρών

καυσίµων  κίνησης  και  θέρµανσης  και  ελαιολιπαντικών  για  τις  ανάγκες

του ∆ήµου  Θέρµης, του ΚΕ.ΚΡΟ.ΠΟ, της ∆.Ε.Π.Π.Α.Θ., της Α’θµιας και

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

«ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΒΕΕ» για την:

Οµάδα Κ του διαγωνισµού (Ελαιολιπαντικά ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ) έναντι

ποσού 27.828,10 € πλέον ΦΠΑ 24%. 

Οµάδα Λ του διαγωνισµού (Ελαιολιπαντικά ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ.) έναντι ποσού

156 € πλέον ΦΠΑ 24%.

Οµάδα Μ του διαγωνισµού (Ελαιολιπαντικά ∆.Ε.Π.Π.Α.Θ.) έναντι ποσού 

130,50 € πλέον ΦΠΑ 24%.

    Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 410/2016.  

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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