
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 280/2011 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το  29ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 17/11/2011 

ΘΕΜΑ 9ο:(έκτακτο)  Κατακύρωση πρακτικού µειοδοτικού διαγωνισµού  
για την προµήθεια υγρών καυσίµων (πετρέλαιο θέρµανσης ,πετρέλαιο 
κίνησης βενζίνης αµόλυβδης ,ελαιολιπαντικών )  
 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Πέµπτη  17 του µηνός Νοεµβρίου 2011 και ώρα 

13.30 µ.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 

63609/11-11-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε 

αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

Ο κ. Γκάνης Σταύρος απουσίαζε δικαιολογηµένα και ενηµέρωσε έγκαιρα το 

σώµα για την απουσία του. Στη συνεδρίαση κλήθηκε κατά σειρά το 

αναπληρωµατικό µέλος κ. Γρηγορίου Κυριάκος ο οποίος δήλωσε αδυναµία να 

παρευρεθεί στην συνεδρίαση και έτσι προσκλήθηκε το επόµενο κατά σειρά 

µέλος ο κ. Νικολαίδης Φώτιος ο οποίος ήταν παρών στην συνεδρίαση. 

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος 
Ζαχαριάδης Παύλος      
Χλιάρα Παναγιώτα  
Παπαθεοδώρου Ανέστης   Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 
Χαραλαµπίδης Ανδρέας  
Νικολαίδης Φώτιος     
Μαµσάκος Χριστόδουλος    Μήτρου Γεώργιος 
  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο του 
∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 9ο(έκτακτο)   θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής  το µε αριθµό πρωτ. 64610/16-11-2011 
έγγραφο της ∆ιεύθυνσης  Οικονοµικών  Υπηρεσιών  του  ∆ήµου ∆ράµας 
σχετικά µε την Κατακύρωση πρακτικού µειοδοτικού διαγωνισµού  για την 
προµήθεια υγρών καυσίµων (πετρέλαιο θέρµανσης ,πετρέλαιο κίνησης 
βενζίνης αµόλυβδης ,ελαιολιπαντικών ) , και καλεί αυτήν να αποφασίσει 
σχετικά. 



       Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος   παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το 
πρακτικό του  διαγωνισµού για την ανωτέρω προµήθεια,  το οποίο έχει ως 
εξής: 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ( πετρελαίου θέρµανσης ,πετρελαίου κίνησης 
, βενζίνης αµόλυβδης ,ελαιολιπαντικών )   »,  έτους 2012. 

 
          Στη ∆ράµα σήµερα 10 Νοεµβρίου 2011 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.00 π.µ. , οι   
υπογράφοντες 1) Μελιάδης Μιλτιάδης  2) Βουλγαρίδου Ειρήνη και  3) Μόσχου 
Αθανάσιος, δηµοτικοί υπάλληλοι, που αποτελούµε την επιτροπή διαγωνισµού  
προµηθειών  ΕΚΠΟΤΑ, σύµφωνα µε την 12/2011 απόφαση οικονοµικής επιτροπής ,  
συνεδριάσαµε για τη διεξαγωγή του διαγωνισµού  για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ( πετρελαίου θέρµανσης ,πετρελαίου κίνησης , βενζίνης αµόλυβδης 
,ελαιολιπαντικών )   »,  έτους 2012. 
 Παραλάβαµε εµπρόθεσµα  τρείς  (3)  προσφορές διαγωνιζοµένων   προµηθευτών. 
 Προσφορά  1   ∆.∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ   
 Προσφορά  2   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ  
  Προσφορά 3   ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ  
    Η εταιρεία ∆.∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ και ο προµηθευτής ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ συµµετέχουν  µόνο στην 4η  οµάδα των προς προµήθεια ειδών  του 
διαγωνισµού , δηλαδή µόνο στην κατηγορία των ελαιολιπαντικών και ο 
ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ και στις 4 κατηγορίες ειδών του διαγωνισµού δηλαδή στην 
κατηγορία 1.πετρέλαιο  θέρµανσης 2.πετρέλαιο κίνησης 3.Βενζίνη αµόλυβδη 
4.ελαιολιπαντικά .     
   Προχωρήσαµε στον έλεγχο   των δικαιολογητικών συµµετοχής , από τον οποίο 
προέκυψε ότι  για µεν την πρώτη  εταιρεία ∆.∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ  όλα τα 
δικαιολογητικά ήταν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην διακήρυξη  για τον   δεύτερο  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ επίσης ήταν  όλα ήταν  σύµφωνα , για δε τον τρίτο 
προµηθευτή όλα ήταν σύµφωνα εκτός από  την τεχνική προσφορά των 
ελαιολιπαντικών   στην οποία για το πρώτο είδος λάδι πετρελαιοκινητήρα SAE15W40 
προδιαγραφών AGEAE3/E5/A3 ΓΙΑ ΜΑΝΝ Μ3275  υπήρχε τεχνική προσφορά στη 
Ελληνική γλώσσα  , για το λάδι όµως υδραυλικών   συστηµάτων ISO 68  και το λάδι 
κιβωτίων οδοντωτών τροχών (βαλβολίνη)  , δεν υπήρχε τεχνική προσφορά αλλά 
απλό περιγραφικό κείµενο στην Αγγλική γλώσσα αντίθετα µε το άρθρο 10 της 
διακήρυξης  που ορίζει ότι οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα . 
      Ακολούθως τα µέλη της Επιτροπής του διαγωνισµού οµόφωνα ανακοίνωσαν στον 
ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ , τον αποκλεισµό του από την οµάδα  των ελαιολιπαντικών   
και την συνέχισή του στον διαγωνισµό και συγκεκριµένα στην οµάδα των : 
1.πετρέλαιο θέρµανσης 2. Πετρέλαιο κίνησης  3.Βενζίνη αµόλυβδη   .  
      Κατόπιν συνεχίσθηκε η διαδικασία του διαγωνισµού και ανοίχτηκαν οι οικονοµικές 
προσφορές . 
      Στην οµάδα  1.πετρέλαιο θέρµανσης 2. Πετρέλαιο κίνησης 3.Βενζίνη αµόλυβδη 
που υποβλήθηκε από τον µοναδικό προµηθευτή ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  που 
υπέβαλλε προσφορά δόθηκε έκπτωση: 
1.πετρέλαιο θέρµανσης   0,50 % επί της µέσης τιµής πώλησης όπως αυτή ορίζεται 
από τον αρµόδιο φορέα (τµήµα Εµπορίου ∆ράµας ).  
2.Πετρέλαιο κίνησης      0,50% επί της µέσης τιµής πώλησης όπως αυτή ορίζεται από 
τον αρµόδιο φορέα (τµήµα Εµπορίου ∆ράµας ). 
3.Βενζίνη αµόλυβδη        0,50% επί της µέσης τιµής πώλησης όπως αυτή ορίζεται 
από τον αρµόδιο φορέα  (τµήµα Εµπορίου ∆ράµας ). 
  
 



     Στην οµάδα 4.Ελαιολιπαντικά δόθηκαν  οι εξής προσφορές από τους 
εναποµείναντες δύο (2) συµµετέχοντες: 
     1.Ορφανίδης Βασίλειος  
      α. λάδι πετρελαιοκινητήρα SAE15W40 προδιαγραφών  
         AGEAE3/E5/A3 ΓΙΑ ΜΑΝΝ Μ3275                                  3,45    ευρώ  
      β. λάδι υδραυλικών συστηµάτων  ISO 68                           2,88    “ 
      γ. λάδι κιβωτίων οδοντωτών τροχών (βαλβολίνη) 
          SAE 80W90 GL4                                                             2,95     “ 
      2. ∆.∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ   
      α. α. λάδι πετρελαιοκινητήρα SAE15W40 προδιαγραφών  
         AGEAE3/E5/A3 ΓΙΑ ΜΑΝΝ Μ3275                                  4,90    ευρώ  
      β. λάδι υδραυλικών συστηµάτων  ISO 68                           3,20    “ 
      γ. λάδι κιβωτίων οδοντωτών τροχών (βαλβολίνη) 
          SAE 80W90 GL4                                                             2,90     “ 
 
  Κατόπιν των παραπάνω  
                             προτείνεται  οµόφωνα  
η κατακύρωση του παρόντος πρακτικού και  
α)η ανάδειξη ως αναδόχου προµηθευτή καυσίµων του δήµου ∆ράµας για το 2012   
(πετρέλαιο θέρµανσης  , πετρέλαιο κίνησης  , βενζίνης αµόλυβδης ) του 
ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ   µε ποσοστό έκπτωσης µισό τοις εκατό (0,5%) επί της 
µέσης τιµής πώλησης όπως αυτή ορίζεται από τον αρµόδιο φορέα (τµήµα Εµπορίου 
∆ράµας ).  
 
β) η ανάδειξη ως αναδόχου προµηθευτή ελαιολιπαντικών του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΟΡΦΑΝΙ∆Η  µε την χαµηλότερη τιµή προσφοράς δηλαδή : 
    α. λάδι πετρελαιοκινητήρα SAE15W40 προδιαγραφών  
         AGEAE3/E5/A3 ΓΙΑ ΜΑΝΝ Μ3275                                  3,45    ευρώ  
     β. λάδι υδραυλικών συστηµάτων    ISO 68                         2,88    “ 
     γ. λάδι κιβωτίων οδοντωτών τροχών  (βαλβολίνη) 
          SAE 80W90 GL4                                                             2,95     “ 

 
           Η  επιτροπή  
1.Μιλτιάδης Μελιάδης ,  2.Ειρήνη Βουλγαρίδου ,  3.Αθανάσιος Μόσχου                                                                        

                                                                               
                 Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο και ύστερα 
από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 
      Είδε τις διατάξεις  του άρθρου 103 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.) και 
λαµβάνοντας υπόψη το πρακτικό διαγωνισµού 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ο µ ό φ ω ν α 
 

1.Εγκρίνει και κατακυρώνει το πρακτικό  του µειοδοτικού διαγωνισµού  
για την προµήθεια υγρών καυσίµων (πετρέλαιο θέρµανσης ,πετρέλαιο 
κίνησης βενζίνης αµόλυβδης ,ελαιολιπαντικών )  µε αναδόχους τους εξής: 
 
α) ως αναδόχος προµηθευτής καυσίµων του δήµου ∆ράµας για το 2012   (πετρέλαιο 
θέρµανσης  , πετρέλαιο κίνησης  , βενζίνης αµόλυβδης ) ο ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
Σ  µε ποσοστό έκπτωσης µισό τοις εκατό (0,5%) επί της µέσης τιµής πώλησης όπως 
αυτή ορίζεται από τον αρµόδιο φορέα (τµήµα Εµπορίου ∆ράµας ).  
 
β) ως αναδόχος προµηθευτής ελαιολιπαντικών ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ  µε την 
χαµηλότερη τιµή προσφοράς δηλαδή : 
    α. λάδι πετρελαιοκινητήρα SAE15W40 προδιαγραφών  



         AGEAE3/E5/A3 ΓΙΑ ΜΑΝΝ Μ3275                                  3,45    ευρώ  
     β. λάδι υδραυλικών συστηµάτων    ISO 68                         2,88    “ 
     γ. λάδι κιβωτίων οδοντωτών τροχών  (βαλβολίνη) 
          SAE 80W90 GL4                                                             2,95     “ 

 

-Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Πρόεδρο της 
Οικονοµικής Επιτροπής ,∆ήµαρχο ∆ράµας 

 
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 280/2011 
 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος             Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  
           ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


