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ΘΕΜΑ: 

 

Κατακύρωση των πρακτικών 
του δηµόσιου ανοικτού διεθ-
νούς µειοδοτικού διαγωνισ- 
µού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΕΛΑΙΟ- 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» ( πετρελαίου 
θέρµανσης , πετρελαίου κίνη- 
σης , βενζίνης  αµόλυβδης , 
ελαιολιπαντικών ) για το έτος 
2015 . 
 

 

     
 Στη ∆ράµα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 21η  Οκτωβρίου  2014, ηµέρα Τρίτη και   

ώρα 13.00 µ.µ , συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή ∆. ∆ράµας,  υπό  την 
Προεδρία του προέδρου της , Μαµσάκου Χριστόδουλου, µετά από την 55616 /17-10-
2014 γραπτή πρόσκλησή του, που δόθηκε σε καθένα από τα µέλη της Επιτροπής, µε 
αποδεικτικό και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87  Α/7-6-2010). 

   Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών, βρέθηκαν         
παρόντα 9 µέλη: 

 
ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 
1. Μαµσάκος Χριστόδουλος 
2. Καραµπατζάκης ∆ηµήτριος 
3. Ηλιάδης Νικόλαος 
4. Παπαδόπουλος Γεώργιος 
5. Σολάκης Άγγελος 
6. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος 
7. Χαραλαµπίδης Ανδρέας  
8. Ηλιόπουλος Στέργιος 
9. Ζαχαριάδης Παύλος    
      

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  
 

Το τακτικό µέλος κ. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος ενηµέρωσε έγκαιρα το σώµα για την  
Απουσία του και έτσι κλήθηκε και παρευρέθη το επόµενο κατά σειρά µέλος κ. Ηλιόπου- 
λος Στέργιος 
 
Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του ∆ήµου ∆ράµας, γραµ- 
µατέως  της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας, ο κ. πρόεδρος κήρυξε την έναρ- 
ξη της Συνεδρίασης  για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας διάτα- 
ξης.   
 
      
 

ΑΔΑ: 7Ε0ΥΩ9Μ-ΝΟΔ



 Μετά από πρόταση του κ. πρόεδρου και ύστερα από  ανταλλαγή απόψεων, 
αποφασίστηκε οµόφωνα όπως το θέµα «Κατακύρωση των πρακτικών του δηµόσιου 
ανοικτού διεθνούς µειοδοτικού διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» ( πετρελαίου θέρµανσης , πετρελαίου κίνησης , 
βενζίνης  αµόλυβδης , ελαιολιπαντικών ) για το έτος 2015» , θεωρηθεί κατεπείγον και 
συζητηθεί ως πρώτο  έκτακτο θέµα για λήψη απόφασης.  

 

        Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος , παρουσιάζει  στα µέλη της  επιτροπής το υπ’ αριθµ. 
55725 / 17-10 -2014  έγγραφο  της  ∆/νσης Οικονοµικών Υπ. – Τµήµατος  Προµηθειών  
του  ∆ήµου ∆ράµας σχετικά  µε  το θέµα, το οποίο έχει όπως παρακάτω: 
 

            “Σας στέλνουµε το φάκελο, ο οποίος συµπεριλαµβάνει το Πρακτικό Νο 1 και Πρακτικό 

Νο 2, του από 26 Σεπτεµβρίου 2014 δηµόσιου ανοικτού διεθνούς µειοδοτικού διαγωνισµού για 

την «Προµήθεια Υγρών Καυσίµων - Ελαιολιπαντικών» για το έτος 2015 για το ∆ήµο 

∆ράµας, το Νοµικό Πρόσωπο ∆ήµου ∆ράµας, τη ∆ΕΚΠΟΤΑ , τη ∆ΕΥΑ∆, τη Σχολική Επιτροπή 

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, τη Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης καθώς και το 

Πολιτιστικό Οργανισµό – Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους µε κριτήριο κατακύρωσης το 

µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης  στη µέση τιµή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από 

το παρατηρητήριο τιµών υγρών καυσίµων ή τον αρµόδιο φορά φορέα όπως ισχύει κάθε φορά 

σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία  και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή στα 

ελαιολιπαντικά είδη. 
 

Οι προµηθευτές που αναδείχτηκαν µετά το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών: 
 

1. Ιωάννης Κεσκίνογλου του Κυριάκου (ΑΦΜ  --  051992543) µε προσφορές στα 

πακέτα: 

• Πακέτο 4 (Πετρέλαιο θέρµανσης ∆ΕΥΑ∆) έκπτωση 0,10% και µε αρχικό 

προϋπολογισµό 15.900,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 

• Πακέτο 5 (Πετρέλαιο θέρµανσης ∆ΕΚΠΟΤΑ) έκπτωση 0,10% και µε αρχικό 

προϋπολογισµό 3.127,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 

• Πακέτο 7 (Πετρέλαιο θέρµανσης Πολιτιστικού Οργανισµού – Φεστιβάλ Ταινιών 

Μικρού Μήκους ) έκπτωση 0,10% και µε αρχικό προϋπολογισµό 12.720,00 € 

(χωρίς ΦΠΑ). 

• Πακέτο 8 (Πετρέλαιο κίνησης ∆ήµου ∆ράµας) έκπτωση 0,10% και µε αρχικό 

προϋπολογισµό 159.600,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 

• Πακέτο 10 (Πετρέλαιο κίνησης ∆ΕΥΑ∆) έκπτωση 0,10% και µε αρχικό 

προϋπολογισµό 26.220,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 

• Πακέτο 11 (Πετρέλαιο κίνησης ∆ΕΚΠΟΤΑ) έκπτωση 0,10% και µε αρχικό 

προϋπολογισµό 513,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 

• Πακέτο 12 (Βενζίνη αµόλυβδη ∆ήµου ∆ράµας) έκπτωση 0,10% και µε αρχικό 

προϋπολογισµό 24.840,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 

• Πακέτο 14 (Βενζίνη αµόλυβδη ∆ΕΥΑ∆) έκπτωση 0,10% και µε αρχικό 

προϋπολογισµό 19.320,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 

• Πακέτο 15 (Βενζίνη αµόλυβδη ∆ΕΚΠΟΤΑ) έκπτωση 0,10% και µε αρχικό 

προϋπολογισµό 10.626,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 

 

2. Παναγιώτης Θεοδωρίδης του ∆ιογένη (ΑΦΜ --  042749914) µε προσφορές στα 

πακέτα: 

• Πακέτο 2 (Πετρέλαιο θέρµανσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης) έκπτωση 0,01% 

και µε αρχικό προϋπολογισµό 371.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 

• Πακέτο 3 (Πετρέλαιο θέρµανσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης) έκπτωση 

0,01% και µε αρχικό προϋπολογισµό 318.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ).  

ΑΔΑ: 7Ε0ΥΩ9Μ-ΝΟΔ



 

3. Ευµορφία Τζεφέρη του Τριανταφύλλου (ΑΦΜ  --  110461720) µε προσφορά στο 

πακέτο: 

• Πακέτο 1 (Πετρέλαιο θέρµανσης ∆ήµου ∆ράµας) έκπτωση 0,20% και µε αρχικό 

προϋπολογισµό 190.800,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 

• Πακέτο 6 (Πετρέλαιο θέρµανσης Νοµικού Προσώπου ∆ήµου ∆ράµας) έκπτωση 

0,20% και µε αρχικό προϋπολογισµό 114.480,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 
 

4. ∆ηµήτριος Βουλγαρακης & Σία Ο.Ε. (ΑΦΜ  --  084137440) µε προσφορά στο 

πακέτο: 

• Πακέτο 16 (Ελαιολιπαντικά ∆ήµου ∆ράµας) χαµηλότερη τιµή 2.417,75 € (χωρίς 

ΦΠΑ) και µε αρχικό προϋπολογισµό 6.082,20 € (χωρίς ΦΠΑ). 
  

Σας αναφέρουµε ότι για τα Πακέτα Νο 9 (Πετρέλαιο Κίνησης Σχολικής Επιτροπής 

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης) και 13 (Βενζίνη Αµόλυβδη Σχολικής Επιτροπής 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης) δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον υποβολής προσφοράς από 
προµηθευτές. 

Παρακαλούµε για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού.  
 

Με το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας , στάλθηκαν τα πρακτικά Νο1  και  Νο 2 
της επιτροπής διενέργειας του ανωτέρω διαγωνισµού, τα οποία έχουν όπως 
παρακάτω 

 

                                                                ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1 
 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

 

Στη ∆ράµα σήµερα την 26η Σεπτεµβρίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµαρχείο ∆ράµας η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 

του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 114/2014 απόφαση 

του δηµοτικού συµβουλίου, για να διενεργήσει τον δηµόσιο ανοικτό διεθνή µειοδοτικό  

διαγωνισµό για την προµήθεια  «Υγρών καυσίµων - ελαιολιπαντικών»  όπως ορίζεται στην 

41881/04-08-2014 διακήρυξη του ∆ηµάρχου.  

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1) Βουλγαρίδου Ελένη, 

2) Πετσάνης Γεώργιος και 

3) Λαλές Ευστράτιος 
 

Μέχρι την προηγούµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών δεν 

περιήλθε στην Υπηρεσία µας καµία προσφορά µέσω ταχυδροµείου ή ταχυµεταφορικής 

εταιρείας. 

Η επιτροπή άρχισε την παραλαβή των φακέλων προσφορών. Κατατέθηκαν έξι 

προσφορές από τους ακόλουθους διαγωνιζόµενους προµηθευτές. 

 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία 

1 ∆ηµήτριος Βουλγαράκης & Σία Ο.Ε.  

2 Μελάνος Θεόδωρος του Μιχαήλ 

3 Σ. Κωνσταντινίδης – Χ. Χατζηγεωργάκης Ο.Ε. 

4 Κεσκίνογλου Ιωάννης του Κυριάκου 

5 Θεοδωρίδης Παναγιώτης του ∆ιογένη 

6 Τζεφέρη Ευµορφία του Τριανταφύλλου 

 

ΑΔΑ: 7Ε0ΥΩ9Μ-ΝΟΔ



Μετά τη λήξη της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών, ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της 

αποσφράγισης. 

Αρχικά η Επιτροπή, παρουσία των διαγωνιζόµενων, εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία της 

προσφοράς (σφραγισµένος φάκελος κ.λ.π). Μέσα στον κυρίως φάκελο βρέθηκαν τα 

απαιτούµενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά και φάκελοι τα οποία µονογράφησαν και 

σφραγίστηκαν. 
 

Στη συνέχεια, η συνεδρία έγινε µυστική και η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο της 

πληρότητας των δικαιολογητικών και διαπίστωσε ότι ο ένας διαγωνιζόµενος δεν υπέβαλε 
πλήρη δικαιολογητικά σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στη διακήρυξη. 

Συγκεκριµένα, ο Μελάνος Θεόδωρος του Μιχαήλ, υπέβαλε πιστοποιητικό 
Επιµελητηρίου σύµφωνα µε το οποίο ασκεί το επάγγελµα «Εµπόριο ανταλλακτικών 
αυτοκινήτων» και όχι λιπαντικών όπως ορίζει η διακήρυξη.  Επίσης, υπέβαλλε 
πιστοποιητικό ΟΑΕΕ (αρ. πρωτ. 1050573/29-07-2014) το οποίο πιστοποιεί ότι «Έχει 
καταβάλει όλες τις απαιτητές εισφορές προς τον ΟΑΕΕ από 03/1982 έως 04/2014»  και 
όχι όπως ορίζει το παράρτηµα Β4, παράγραφος 4 του 1ου άρθρου της διακήρυξης 
«Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης ………… κατά την 
ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.». 

Στη συνέχεια η συνεδρία έγινε πάλι δηµόσια και ο πρόεδρος της επιτροπής 
ανακοίνωσε στους συµµετέχοντες ότι οι προσφορές που είναι πλήρης και σύµφωνες µε 
τους όρους της διακήρυξης είναι των κάτωθι διαγωνιζοµένων και για τα πακέτα που 
αναφέρονται: 

 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία Πακέτο 

1 ∆ηµήτριος Βουλγαράκης & Σία Ο.Ε. 16 

2 Σ. Κωνσταντινίδης – Χ. Χατζηγεωργάκης Ο.Ε. 16 

3 Κεσκίνογλου Ιωάννης του Κυριάκου 1,4,5,7,8,10,11,12,14,15,16 

4 Θεοδωρίδης Παναγιώτης του ∆ιογένη 1,2,3,4,5,6,7 

5 Τζεφέρη Ευµορφία του Τριανταφύλλου 1,6 
 

Έπειτα, ο πρόεδρος της επιτροπής ανακοίνωσε στους συµµετέχοντες ότι η 
προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης και 
κατά συνέπεια απορρίπτεται σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 4, του 
άρθρου 20 του ΕΚΠΟΤΑ είναι του κάτωθι διαγωνιζόµενου: 

 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία Πακέτο 

1 Μελάνος Θεόδωρος του Μιχαήλ 16 

 
 
Σε ότι αφορά το Πακέτο 9 (Πετρέλαιο κίνησης Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης) και Πακέτο 13 (Βενζίνη αµόλυβδη Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης) δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά. 

 

            Οι οικονοµικοί φάκελοι των προσφορών που κρίθηκαν αποδεκτές θα αποσφραγισθούν 

την ηµεροµηνία και ώρα που θα κοινοποιηθεί στους διαγωνιζόµενους µετά την πάροδο του 

χρονικού διαστήµατος που προβλέπεται για την υποβολή ενστάσεων. 
 

              Μετά από τα παραπάνω, η Επιτροπή  
 

εισηγείται οµόφωνα 
 

Α. τη συµµετοχή στο επόµενο στάδιο του διαγωνισµού των ακόλουθων 
διαγωνιζοµένων και για τα πακέτα για τα οποία υπέβαλαν προσφορές:  

 

ΑΔΑ: 7Ε0ΥΩ9Μ-ΝΟΔ



Α/Α Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία Πακέτο 

1 ∆ηµήτριος Βουλγαράκης & Σία Ο.Ε. 16 

2 Σ. Κωνσταντινίδης – Χ. Χατζηγεωργάκης Ο.Ε. 16 

3 Κεσκίνογλου Ιωάννης του Κυριάκου 1,4,5,7,8,10,11,12,14,15,16 

4 Θεοδωρίδης Παναγιώτης του ∆ιογένη 1,2,3,4,5,6,7 

5 Τζεφέρη Ευµορφία του Τριανταφύλλου 1,6 
 

Β. την απόρριψη της προσφοράς του κατωτέρω  διαγωνιζόµενου δεδοµένου ότι 
παρουσιάζει  ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης (παράγραφος 4, 
του άρθρου 20 του ΕΚΠΟΤΑ): 

 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο/Επωνυµία Πακέτο 

1 Μελάνος Θεόδωρος του Μιχαήλ 16 
 

Γ. την κήρυξη του διαγωνισµού ως άγονου όσον αφορά το πακέτο 9 (Πετρέλαιο κίνησης 
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης) και πακέτο 13 (Βενζίνη αµόλυβδη Σχολικής 
Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης) δεδοµένου ότι δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά. 

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος  ο Πρόεδρος της Επιτροπής έλυσε την συνεδρίαση.   
 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε 

και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 

                                                                    ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2 
 

∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
 

Στη ∆ράµα σήµερα την 3η Οκτωβρίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµαρχείο ∆ράµας η επιτροπή διενέργειας 

διαγωνισµού του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 

114/2014 απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, για να προχωρήσει στην αποσφράγιση 

των οικονοµικών φακέλων των προσφορών που υποβλήθηκαν στον δηµόσιο ανοικτό 

διεθνή µειοδοτικό διαγωνισµό για την προµήθεια «Υγρών καυσίµων - ελαιολιπαντικών» 

για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ράµας και των νοµικών του προσώπων,  όπως ορίζεται 

στην 41881/04-08-2014 διακήρυξη του ∆ηµάρχου και κρίθηκαν αποδεκτές σύµφωνα µε 

το από 26-09-2014 πρακτικό Νο 1 της επιτροπής αξιολόγησης. 
 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
 

1) Βουλγαρίδου Ελένη, 

2) Καρακασίδου Αλεξάνδρα και 

3) Λαλές Ευστράτιος 
 

Σύµφωνα µε την 41881/04-08-2014 διακήρυξη του ∆ηµάρχου κριτήριο 

κατακύρωσης όσον αφορά τα καύσιµα είναι το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη 

µέση τιµή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο 

τιµών υγρών καυσίµων ή τον αρµόδιο φορά φορέα, όπως ισχύει κάθε φορά, σύµφωνα 

µε την κείµενη νοµοθεσία και ελαιολιπαντικών µε κριτήριο κατακύρωσης την 

χαµηλότερη τιµή. 
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Η επιτροπή προέβη στο άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών και κατέγραψε 

το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης (για τα πακέτα 1-15) και τη προσφερόµενη τιµή 

(για τα πακέτο 16), ανά πακέτο, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

Σε ότι αφορά το Πακέτο 9  (Πετρέλαιο Κίνησης Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας  
Εκπαίδευσης και Πακέτο13(Βενζίνη Αµόλυβδη Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης) δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά. 

ΑΔΑ: 7Ε0ΥΩ9Μ-ΝΟΔ



Προµηθευτής  

Πακέτα Τζεφέρη 
Ευµορφία 

Θεοδωρίδης 
Παναγιώτης 

Κεσκίνογλου 
Ιωάννης 

∆ηµήτριος 
Βουλγαράκης  

& Σία Ο.Ε. 

Σ. Κωνσταντινίδης  
–  
Χ. 

Χατζηγεωργάκης 
Ο.Ε. 

Πετρέλαιο Θέρµανσης   

1 - ∆ήµος ∆ράµας 0,20 % 0,01 % 0,10 % -------- -------- 

2 - Σχολική Επιτροπή  Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης -------- 0,01 % -------- -------- -------- 

3 - Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης -------- 0,01 % -------- -------- -------- 

4 - ∆ΕΥΑ∆ -------- 0,01 % 0,10 % -------- -------- 

5 - ∆ΕΚΠΟΤΑ -------- 0,01 % 0,10% -------- -------- 

6 - Νοµικό Πρόσωπο ∆ήµου ∆ράµας 0,20 % 0,01 % -------- -------- -------- 

7 - Πολιτιστικός Οργανισµός - Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού 
Μήκους 

-------- 0,01 % 0,10 % -------- -------- 

Πετρέλαιο Κίνησης  

8 - ∆ήµος ∆ράµας -------- -------- 0,10 % -------- -------- 

9 - Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας  Εκπαίδευσης -------- -------- -------- -------- -------- 

10 - ∆ΕΥΑ∆ -------- -------- 0,10 % -------- -------- 

11 - ∆ΕΚΠΟΤΑ -------- -------- 0,10 % -------- -------- 

Βενζίνη Αµόλυβδη  

12 - ∆ήµος ∆ράµας -------- -------- 0,10 % -------- -------- 

13 - Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης -------- -------- -------- -------- -------- 

14 - ∆ΕΥΑ∆ -------- -------- 0,10 % -------- -------- 

15 - ∆ΕΚΠΟΤΑ -------- -------- 0,10 % -------- -------- 

Ελαιολιπαντικά (χωρίς ΦΠΑ)  

16 - ∆ήµος ∆ράµας -------- -------- 2.624,82 € 2.417,75 € 2.973,50 € 
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              Μετά από τα παραπάνω, η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
 

• την υπ’ αριθ. 41881/04-08-2014 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου. 

• το από 26-09-2014  Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης 

• τα ποσοστά έκπτωσης και τις τιµές που προσφέρθηκαν 

• τα άρθρα 15, 19 και 20 του ΕΚΠΟΤΑ 

• τις διατάξεις του Ν. 2286/95 
 

                                         εισηγείται οµόφωνα 

 

Α.  την κατακύρωση της προµήθειας, ανά πακέτο, στους κάτωθι προµηθευτές γιατί 
προσέφεραν το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (για τα πακέτα 1-15) και τη 
χαµηλότερη τιµή για το πακέτο     16. 

 

Αριθµός 
Πακέτου 

Ονοµατεπώνυµο  / Επωνυµία  

Ποσοστό 
Έκπτωσης  

ή  
Τιµή Χωρίς 

ΦΠΑ 

1 Τζεφέρη Ευµορφία 0,20 % 

2 Θεοδωρίδης Παναγιώτης 0,01 % 

3 Θεοδωρίδης Παναγιώτης 0,01 % 

4 Κεσκίνογλου Ιωάννης 0,10 % 

5 Κεσκίνογλου Ιωάννης 0,10 % 

6 Τζεφέρη Ευµορφία 0,20 % 

7 Κεσκίνογλου Ιωάννης 0,10 % 

8 Κεσκίνογλου Ιωάννης 0,10 % 

9 ----------------------------- ---------- 

10 Κεσκίνογλου Ιωάννης 0,10 % 

11 Κεσκίνογλου Ιωάννης 0,10 % 

12 Κεσκίνογλου Ιωάννης 0,10 % 

13 ---------------------------- ---------- 

14 Κεσκίνογλου Ιωάννης 0,10 % 

15 Κεσκίνογλου Ιωάννης 0,10 % 

16 ∆ηµήτριος Βουλγαράκης & Σία Ο.Ε 2.417,75 € 
 

Β. την κήρυξη του διαγωνισµού ως άγονου όσον αφορά το Πακέτο 9  (Πετρέλαιο 
Κίνησης Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας  Εκπαίδευσης και Πακέτο13 (Βενζίνη 

Αµόλυβδη Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης) δεδοµένου ότι δεν 
υποβλήθηκε καµία προσφορά. 

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος  ο Πρόεδρος της Επιτροπής έλυσε την 
συνεδρίαση.   

 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.» 

 

 

          Η Οικονοµική Επιτροπή , µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  
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Έλαβε γνώση του έγγραφου της υπηρεσίας, είδε τις διατάξεις του Ν. 
3852/2010, τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ  καθώς και την εισήγηση της 
υπηρεσίας 
 

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

Εγκρίνει   και  κατακυρώνει τα πρακτικά 1 και 2 του διαγωνισµού της 
επιτροπής διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΕΛΑΙΟ- 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ » ( πετρελαίου θέρµανσης , πετρελαίου κίνησης , βενζίνης  
αµόλυβδης , ελαιολιπαντικών ) για το έτος 2015» , που  διεξήχθη την Παρασκευή 
26-09-2014 και  κατά των οποίων δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις , στους κάτωθι 
προµηθευτές : 

 

1)   Ιωάννης Κεσκίνογλου του Κυριάκου (ΑΦΜ  --  051992543) µε προσφορές στα 

πακέτα: 

• Πακέτο 4 (Πετρέλαιο θέρµανσης ∆ΕΥΑ∆) έκπτωση 0,10% και µε αρχικό 

προϋπολογισµό 15.900,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 

• Πακέτο 5 (Πετρέλαιο θέρµανσης ∆ΕΚΠΟΤΑ) έκπτωση 0,10% και µε αρχικό 

προϋπολογισµό 3.127,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 

• Πακέτο 7 (Πετρέλαιο θέρµανσης Πολιτιστικού Οργανισµού – Φεστιβάλ 

Ταινιών Μικρού Μήκους ) έκπτωση 0,10% και µε αρχικό προϋπολογισµό 

12.720,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 

• Πακέτο 8 (Πετρέλαιο κίνησης ∆ήµου ∆ράµας) έκπτωση 0,10% και µε αρχικό 

προϋπολογισµό 159.600,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 

• Πακέτο 10 (Πετρέλαιο κίνησης ∆ΕΥΑ∆) έκπτωση 0,10% και µε αρχικό 

προϋπολογισµό 26.220,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 

• Πακέτο 11 (Πετρέλαιο κίνησης ∆ΕΚΠΟΤΑ) έκπτωση 0,10% και µε αρχικό 

προϋπολογισµό 513,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 

• Πακέτο 12 (Βενζίνη αµόλυβδη ∆ήµου ∆ράµας) έκπτωση 0,10% και µε 

αρχικό προϋπολογισµό 24.840,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 

• Πακέτο 14 (Βενζίνη αµόλυβδη ∆ΕΥΑ∆) έκπτωση 0,10% και µε αρχικό 

προϋπολογισµό 19.320,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 

• Πακέτο 15 (Βενζίνη αµόλυβδη ∆ΕΚΠΟΤΑ) έκπτωση 0,10% και µε αρχικό 

προϋπολογισµό 10.626,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 
 

2)   Παναγιώτης Θεοδωρίδης του ∆ιογένη (ΑΦΜ --  042749914) µε προσφορές  

        στα πακέτα: 

• Πακέτο 2 (Πετρέλαιο θέρµανσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης) έκπτωση 

0,01% και µε αρχικό προϋπολογισµό 371.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 

• Πακέτο 3 (Πετρέλαιο θέρµανσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης) έκπτωση 

0,01% και µε αρχικό προϋπολογισµό 318.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ).  
 

3) Ευµορφία Τζεφέρη του Τριανταφύλλου (ΑΦΜ  --  110461720) µε προσφορά 

στο πακέτο: 

• Πακέτο 1 (Πετρέλαιο θέρµανσης ∆ήµου ∆ράµας) έκπτωση 0,20% και µε 

αρχικό  προϋπολογισµό 190.800,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 
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•••• Πακέτο 6 (Πετρέλαιο θέρµανσης Νοµικού Προσώπου ∆ήµου ∆ράµας) 

έκπτωση 0,20% και µε αρχικό προϋπολογισµό 114.480,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 
 

4) ∆ηµήτριος Βουλγαρακης & Σία Ο.Ε. (ΑΦΜ  --  084137440) µε προσφορά στο 

πακέτο: 

• Πακέτο 16 (Ελαιολιπαντικά ∆ήµου ∆ράµας) χαµηλότερη τιµή 2.417,75 € 

(χωρίς ΦΠΑ) και µε αρχικό προϋπολογισµό 6.082,20 € (χωρίς ΦΠΑ). 
  

•••• Κηρύσσει άγονο τον διαγωνισµό σε ότι αφορά στα Πακέτα Νο 9 (Πετ- 
ρέλαιο Κίνησης Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης) και 13 (Βενζίνη 
Αµόλυβδη Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης) για τα οποία δεν 
εκδηλώθηκε ενδιαφέρον υποβολής προσφοράς από προµηθευτές.   

 
 Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο  ∆ράµας. 
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