
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  10/19-07-2012  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 109/2012 Θέμα:«Έγκριση  Πρακτικών   Διενέργειας 

Διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με 
τίτλο  ¨Προμήθεια  υγρών  καυσίμων   έτους 
2012¨».

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης και Καθαριότητας, 
σήμερα 19 Ιουλίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου  της  Επιχείρησης  με  την  επωνυμία  «Δημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης  Αποχέτευσης 
Καθαριότητας  Θέρμης»  μετά  από  την  υπ’  αριθμ.  2521/16-07-2012  έγγραφη  πρόσκληση  του 
Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 
του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και 
Αποχετεύσεως».
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 
8,δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1 Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος) 1 Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

2 Αναγνώστου Πασχάλης 2 Χριστοφόρου Γεώργιος

3 Καρκατζίνος Νικόλαος 3 Χρυσοχόου Παύλος

4 Παπαδόπουλος Αριστοτέλης

5 Αντωνιάδου Μαρία

6 Κεσίδη Αναστασία 

7  Λεμονάκη Χρυσούλα   

8 Τσολάκη Ελευθερία

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Προϊσταμένη Διοικητικών & Οικ. Υπηρεσιών κ. Κωστίκα 
Μαρία, γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα 
με  το  άρθρ.5  του  Ν.1069/80  παρ  2.  «Το  Διοικητικόν  Συμβούλιον  ιδία  :  ε)  Αποφασίζει  περί  
αναθέσεως συντάξεως μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει ταύτας.» 

Με την υπ αριθμ. 100/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. εγκρίθηκε η 
εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων  έτους 2012» προϋπολογισμού 
59.000,00  πλέον  του  αναλογούντος  Φ.Π.Α.  και  72.570,00€  συμπεριλαμβανομένου  του 
Φ.Π.Α.  23%, από  τα  οποία  42.000,00€  αφορούν  την  προμήθεια  πετρελαίου  κίνησης  και 
17.000,00€ τη προμήθεια Βενζίνης σύμφωνα με την υπ αριθμ 13/2012 μελέτη  και  ορίστηκε  ως 
τρόπος  εκτέλεσης  της  προμήθειας  ο  Πρόχειρος  Διαγωνισμός  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την 
οικονομικότερη προσφορά.

Η  δημοπρασία  έλαβε  χώρα  την  18η Ιουλίου  2012  και  όπως  προκύπτει  από  το  πρακτικό 
κατέθεσαν φάκελο προσφοράς  οι:

ΔΗΜΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, Πρατήριο Υγρών Καυσίμων, 5ο χλμ Θέρμης – Ρυσίου, Θεσ/νίκη 
με αύξοντα αριθμό 1.

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μετά την ολοκλήρωση του πλήρους ελέγχου των 
δικαιολογητικών συμμετοχής  έκρινε  ως πλήρη και παραδεκτή και σύμφωνη με τη διακήρυξη, τη 
συμμετοχή της ατομικής επιχείρησης Δημαρχόπουλος Ηλίας Πρατήριο Υγρών Καυσίμων.

Στη  συνέχεια  προέβη  στην   Αποσφράγιση  της  Οικονομικής  Προσφοράς από  το  οποίο 
προκύπτει:

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Αριθμητικώς                           Ολογράφως
1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ      1,00%                      ένα κόμμα μηδέν τοις εκατό
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2 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ      1,0%                        ένα κόμμα μηδέν τοις εκατό
Σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού  η  αρμόδια  Επιτροπή 

Διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις οικονομικές προσφορές,

2. Τους  όρους  που  αναφέρονται  στη  σχετική  διακήρυξη  του  διαγωνισμού  και  οι  οποίοι 
εγκρίθηκαν με την υπ΄ αρ. 100/2012 απόφαση Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, 

προτείνει  την κατακύρωση της προμήθειας  με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης 
έτους 2012» στην επιχείρηση Δημαρχόπουλος Ηλίας Πρατήριο Υγρών Καυσίμων  με αριθμό 
προσφοράς 1 και προσφερόμενη τιμή ως εξής:

1. Για το  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ποσοστό 1% επί της μέσης τιμής λιανικής τιμής πετρελαίου όπως 
αυτή  προκύπτει  από  το  ημερήσιο  δελτίο  τιμών  λιανικής  πώλησης  υγρών  καυσίμων  που 
εκδίδεται  από  τη Δ/νση  Ανάπτυξης  Π.Ε.  Θεσσαλονίκης,  Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού την 
ημέρα παράδοσης στις εγκαταστάσεις (πρατήριο καυσίμων) του αναδόχου προμηθευτή 

2. Για τη  ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ  ποσοστό 1% επί της μέσης τιμής λιανικής τιμής έκαστου είδους 
βενζίνης  όπως  αυτή  προκύπτει  από  το  ημερήσιο  δελτίο  τιμών  λιανικής  πώλησης  υγρών 
καυσίμων  που  εκδίδεται  από  τη  Δ/νση  Ανάπτυξης  Π.Ε.  Θεσσαλονίκης,  Τμήμα  Εμπορίου  & 
Τουρισμού  την  ημέρα  παράδοσης  στις  εγκαταστάσεις  (πρατήριο  καυσίμων)  του  αναδόχου 
προμηθευτή

Ο Πρόεδρος  ύστερα από τα παραπάνω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρ.5 παρ.2 
περ. ε) του Ν. 1069/80  προτείνει
1. την έγκριση του από 18-07-2012 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού  
2. την κατακύρωση της προμήθειας  με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης έτους 

2012» στην ατομική επιχείρηση Δημαρχόπουλος Ηλίας Πρατήριο Υγρών Καυσίμων με αριθμό 
προσφοράς 1,

και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

Το Διοικητικό Συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του 
Προέδρου και τις ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙ ΖΕΙ    ομόφωνα  
1. Εγκρίνει  το σχετικό πρακτικό της διεξαχθείσας την 18η Ιουλίου 2012 δημοπρασίας, για την 

ανάθεση της προμήθειας  με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης έτους 2012» 
προϋπολογισμού 59.000,00  πλέον  του  αναλογούντος  Φ.Π.Α.  και  72.570,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, κατά την οποία μειοδότρια αναδείχθηκε η ατομική 
επιχείρηση Δημαρχόπουλος Ηλίας «Πρατήριο Υγρών Καυσίμων» με αριθμό προσφοράς 1  και 
με προσφερόμενη τιμή:

- Για το  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ποσοστό 1% επί της μέσης τιμής λιανικής τιμής πετρελαίου όπως 
αυτή  προκύπτει  από  το  ημερήσιο  δελτίο  τιμών  λιανικής  πώλησης  υγρών  καυσίμων  που 
εκδίδεται  από  τη  Δ/νση  Ανάπτυξης  Π.Ε.  Θεσσαλονίκης,  Τμήμα  Εμπορίου  &  Τουρισμού την 
ημέρα παράδοσης στις εγκαταστάσεις (πρατήριο καυσίμων) του αναδόχου προμηθευτή 

- Για τη  ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ  ποσοστό 1% επί της μέσης τιμής λιανικής τιμής έκαστου είδους 
βενζίνης  όπως  αυτή  προκύπτει  από  το  ημερήσιο  δελτίο  τιμών  λιανικής  πώλησης  υγρών 
καυσίμων  που  εκδίδεται  από  τη  Δ/νση  Ανάπτυξης  Π.Ε.  Θεσσαλονίκης,  Τμήμα  Εμπορίου  & 
Τουρισμού  την  ημέρα  παράδοσης  στις  εγκαταστάσεις  (πρατήριο  καυσίμων)  του  αναδόχου 
προμηθευτή

2. Εγκρίνει  την  ανάθεση της προμήθειας  με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης 
έτους 2012» στην ατομική επιχείρηση Δημαρχόπουλος «Ηλίας Πρατήριο Υγρών Καυσίμων».

3. Εξουσιοδοτούν τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Πονερίδη Παναγιώτη για την υπογραφή του σχετικού 
συμφωνητικού προμήθειας.

           Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 10 απόφαση 109/19-07-2012
 Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. 

                                                                                                    ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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