
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                                                                                                                    ΑΔΑ: Ω2ΒΒΟΛΖΛ-Ψ5Ν

                                                
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από  το  υπ’  αριθμ.  14/09-11-2016  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 107/2016 Θέμα: «Έγκριση Πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού για την 

προμήθεια  με  τίτλο:  ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016’».

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  9 

Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης» σε 

τακτική συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ. 4109/03-11-2016 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 έντεκα (11) μελών βρέθηκαν 

παρόντα επτά(7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1.  Ευθυμιάδης  Ευθύμιος  (προσήλθε  κατά  τη 

συζήτηση  του  8ου θέματος  της  ημερήσιας 

διάταξης)
2. Καραουλάνης Δημήτριος 

(Αντιπρόεδρος)                         

2. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης

3. Χρυσοχόου Παύλος 3. Αναγνώστου Πασχάλης
4. Δημητρίου Δημήτριος 4. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
5.  Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
6. Λεμονάκη Χρυσούλα
7. Καραμβαλάση Γεωργία

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

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

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι σύμφωνα 

με  το  άρθρ.5  του  Ν.1069/80  παρ.1  «Το  Διοικητικόν  Συμβούλιον  διοικεί  την  επιχείρησιν  και  

διαχειρίζεται την περιουσίαν και τους πόρους ταύτης, αποφασίζει δε επί παντός αφορώντος την  

επιχείρησιν θέματος…»  

Ομοίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. ε)του Ν.1069/80 Περί κινήτρων δια 

την  ίδρυσιν  Επιχειρήσεων  Υδρεύσεως  και  Αποχετεύσεως  «Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  ιδία:  

Αποφασίζει περί αναθέσεως συντάξεως μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει ταύτας.» 

Με την υπ αριθμ. 94/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. εγκρίθηκε η 

εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων Κίνησης & Θέρμανσης και  

Ελαιολιπαντικων  Ειδών  για  τις  ανάγκες  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  έτους  2016»  ενδεικτικού 
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προϋπολογισμού  σαράντα  έξι  χιλιάδες  οκτακόσια  είκοσι  πέντε  ευρώ και  πενήντα  πέντε  λεπτά 

(46.825,55€) πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ. και πενήντα οκτώ χιλιάδες εξήντα τρία ευρώ και 

εξήντα οκτώ λεπτά (58.063,68€)συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  24%, σύμφωνα με  την υπ 

αριθμ  21/2016   μελέτη   και   ορίστηκε  ως  τρόπος  εκτέλεσης  της  προμήθειας  ο  Συνοπτικός 

Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης α)  το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) 

στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης των καυσίμων: βενζίνης και 

πετρελαίου κίνησης, και στη  νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή χονδρικής πώλησης 

πετρελαίου θέρμανσης,  την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το Παρατηρητήριο Τιμών 

Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 63 του Ν. 4257/2014 και

β) Για την προμήθεια  των ελαιολιπαντικών ανάδοχος θα ανακηρυχθεί  ο προσφέρων τη 

χαμηλότερη τιμή. 

Η δημοπρασία έλαβε χώρα την 13η Οκτωβρίου 2016 και όπως προκύπτει από το Πρακτικό 1 

διενέργειας του διαγωνισμού κατέθεσαν φάκελο προσφοράς οι παρακάτω ενδιαφερόμενοι ως εξής:

Α. για την ομάδα (Α) που αφορά στην προμήθεια Υγρών Καυσίμων

α/α Ημερομηνία
Προσφοράς

Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση

Στο  φάκελο
αυτό 

αναγράφηκε
ο αριθμός

1 13-10-2016 ‘ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Μ.ΙΩΑΝΝΗΣ 1ο χλμ Θέρμης Τριαδίου 1 

Β. για την ομάδα (Β) που αφορά στην προμήθεια Ελαιολιπαντικων Ειδών

α/α
Ημερομηνία
Προσφοράς

Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση

Στο  φάκελο
αυτό 

αναγράφηκε
ο αριθμός

2 13-10-2016 ‘ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 3-Α9 ΒΙ.ΠΕ.Θ ΣΙΝΔΟΣ 2

3 13-10-2016
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΒΕΕ ΒΙ.ΠΑ Λάκκωμα 

Χαλκιδικής
3

Η Επιτροπή αφού εξέτασε όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε  ως  έκρινε ως αποδεκτές τις 
προσφορές των:

1.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Μ.ΙΩΑΝΝΗΣ με αριθμό φακέλου 1  (ομάδα Α που αφορά στην προμήθεια 

Υγρών Καυσίμων) 

2. ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε με αριθμό φακέλου 2 (ομάδα Β που αφορά στην προμήθεια 

Ελαιολιπαντικών Ειδών)

3.  ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΑΒΕΕ  με  αριθμό  φακέλου  3  (ομάδα  Β  που  αφορά  στην  προμήθεια 
Ελαιολιπαντικών Ειδών) 
που κατατέθηκαν στο διαγωνισμό.

Σύμφωνα με το Πρακτικό 2, κατά την εξέταση των τεχνικών προσφορών η επιτροπή έκρινε 

ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τη μελέτη και τους όρους της διακήρυξης τις προσφορές 

των  κάτωθι εταιρειών:

Α.1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Μ.ΙΩΑΝΝΗΣ με αριθμό φακέλου 1
Β.2. ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με αριθμό φακέλου 2
Β.3. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΒΕΕ με αριθμό φακέλου 3

Κατόπιν αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές των επιχειρήσεων και ανακοίνωσε συνοπτικά 

το αποτέλεσμα το οποίο και καταχωρήθηκε στο Πρακτικό 3 ως εξής:

Α. για την ομάδα (Α) που αφορά στην προμήθεια Υγρών Καυσίμων
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Η  οικονομική  προσφορά  της  εταιρίας  «‘ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  Μ.ΙΩΑΝΝΗΣ»  είναι  αποδεκτή  και 

σύμφωνη με τα έγραφα της Σύμβασης.   

 Η οικονομική προσφορά είναι :
i) Tο ποσοστό έκπτωσης πετρελαίου θέρμανσης είναι 0,0% στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά 

μέση  τιμή  χονδρικής  πώλησης  του  Παρατηρητηρίου  Τιμών  Υγρών  Καυσίμων  του  Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας των καυσίμων, 

ii) Tο ποσοστό έκπτωσης αμόλυβδης βενζίνης είναι -0,2%  επί της διαμορφούμενης μέσης λιανικής 

τιμής (της περιοχής) του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας. (Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 

5%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/2014.)

iii)  Tο  ποσοστό  έκπτωσης  πετρελαίου  κίνησης  είναι  +0,2%   επί  της  διαμορφούμενης  μέσης 

λιανικής  τιμής  (της  περιοχής)  του  Παρατηρητηρίου  Τιμών  Υγρών  Καυσίμων  του  Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

Β. για την ομάδα (Β) που αφορά στην προμήθεια ελαιολιπαντικά

Β.1.Η οικονομική προσφορά της εταιρίας «ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» είναι αποδεκτή και 

σύμφωνη με τα έγραφα της Σύμβασης.  

 Η οικονομική προσφορά είναι εξήντα χίλια εξακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και δεκαοκτώ λεπτά 

(1.698,18 €) με το Φ.Π.Α.  (1.369,50 προ Φ.Π.Α.)  με  ποσοστό έκπτωσης 6,96332% επί  του 

συνολικού προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α..

Β.2.Η οικονομική προσφορά της εταιρίας «ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΒΕΕ» είναι αποδεκτή και σύμφωνη με 

τα έγραφα της Σύμβασης.  

 Η οικονομική προσφορά είναι εννιακόσια ογδόντα επτά ευρώ και σαράντα ένα λεπτά (987,41 €) 

με  το  Φ.Π.Α.  (796,30  προ  Φ.Π.Α.)  με   ποσοστό  έκπτωσης  45,90354%  επί  του  συνολικού 

προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α..

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού προτείνει 

προσωρινούς αναδόχους τους εξής: 

Α. για την ομάδα (Α) που αφορά στην προμήθεια Υγρών Καυσίμων

την εταιρία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Μ.ΙΩΑΝΝΗΣ

Β. για την ομάδα (Β) που αφορά στην προμήθεια ελαιολιπαντικά

την εταιρία ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΒΕΕ

Σε συνέχεια του Πρακτικού 3, η εταιρεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Μ.ΙΩΑΝΝΗΣ και η εταιρεία 

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΑΒΕΕ  κλήθηκαν  με  την  υπ’  αριθ.  πρωτ  3988/25-10-2016  πρόσκληση  της 

επιτροπής  να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο, εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση 

της  πρόσκλησης  τα  προβλεπόμενα  από  το  άρθρο  23  της  με  αρ.  πρωτ.  3502/30-09-2016 

διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Οι  προσωρινοί  ανάδοχοι  κατέθεσαν  στην  υπηρεσία  τους  σφραγισμένους  φάκελους 

δικαιολογητικών

Α. για την ομάδα (Α) που αφορά στην προμήθεια Υγρών Καυσίμων

Η  εταιρία  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  Μ.ΙΩΑΝΝΗΣ  με  αρ.πρωτ.  φακέλου  4094/02-11-2016  συνεπώς 

εμπροθέσμως.

Β. για την ομάδα (Β) που αφορά στην προμήθεια ελαιολιπαντικά
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Η εταιρία ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΒΕΕ με αρ.πρωτ. φακέλου  4001/27-10-2016 συνεπώς εμπροθέσμως.

Η Επιτροπή αφού συνεδρίασε, προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση των ανωτέρων 

φακέλων και στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με αυτούς, έκρινε 

ότι  τα  δικαιολογητικά  κατακύρωσης  που  κατατέθηκαν  είναι  πλήρη  και  σύμφωνα  με  τα  όσα 

προβλέπει η σχετική διακήρυξη.

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει την κατακύρωση

Α. για την ομάδα (Α) που αφορά στην προμήθεια Υγρών Καυσίμων

στην εταιρία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Μ.ΙΩΑΝΝΗΣ 

Β. για την ομάδα (Β) που αφορά στην προμήθεια ελαιολιπαντικά

στην εταιρία ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΒΕΕ 

Στη συνέχεια,  ο  Πρόεδρος  έθεσε  υπόψη των μελών τα σχετικά  Πρακτικά  Διενέργειας  του 

Διαγωνισμού σύμφωνα με τα οποία η Επιτροπή 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

την  κατακύρωση  της  προμήθειας  με  το  τίτλο «Προμήθεια  Υγρών  Καυσίμων  Κίνησης  & 

Θέρμανσης και Ελαιολιπαντικων Ειδών για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης έτους 2015» ως 

εξής:

 Α. για την ομάδα (Α) που αφορά στην προμήθεια Υγρών Καυσίμων

στην εταιρία «  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Μ.ΙΩΑΝΝΗΣ  »   με:

 i) ποσοστό έκπτωσης πετρελαίου θέρμανσης 0,0% στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση 

τιμή χονδρικής πώλησης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης 

και Ανταγωνιστικότητας των καυσίμων, 

ii) ποσοστό έκπτωσης αμόλυβδης βενζίνης ι -0,2%  επί της διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής 

(της  περιοχής)  του  Παρατηρητηρίου  Τιμών  Υγρών  Καυσίμων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και 

Ανταγωνιστικότητας. (Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 

5%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/2014.)

iii) ποσοστό έκπτωσης πετρελαίου κίνησης +0,2%  επί της διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής 

(της  περιοχής)  του  Παρατηρητηρίου  Τιμών  Υγρών  Καυσίμων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και 

Ανταγωνιστικότητας 

Β. για την ομάδα (Β) που αφορά στην προμήθεια Ελαιολιπαντικων Ειδών

στην  εταιρία «ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΑΒΕΕ  » με  ποσοστό  έκπτωσης  με   ποσοστό  έκπτωσης 

45,90354% επί του συνολικού προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α..

Ο Πρόεδρος  ύστερα από τα παραπάνω και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρ.5 παρ.2 περ. ε) 

του Ν. 1069/80  προτείνει:

 α)  την έγκριση των με αριθμό 1,2,3 & 4 Πρακτικών  Διενέργειας Διαγωνισμού για την εκτέλεση 

της  προμήθειας  με  τίτλο  «Προμήθεια  Υγρών  Καυσίμων  Κίνησης  &  Θέρμανσης  και 

Ελαιολιπαντικων Ειδών για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης έτους 2016» 

 β)  την  κατακύρωση  της  προμήθειας   με  τίτλο  «Προμήθεια  Υγρών  Καυσίμων  Κίνησης  & 

Θέρμανσης και Ελαιολιπαντικων Ειδών για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης έτους 2016» ως 

εξής:

Α. για την ομάδα (Α) που αφορά στην προμήθεια Υγρών Καυσίμων
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στην εταιρία «  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Μ.ΙΩΑΝΝΗΣ  »   με:

 i) ποσοστό έκπτωσης πετρελαίου θέρμανσης 0,0% στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση 

τιμή χονδρικής πώλησης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης 

και Ανταγωνιστικότητας των καυσίμων, 

ii) ποσοστό έκπτωσης αμόλυβδης βενζίνης ι -0,2%  επί της διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής 

(της  περιοχής)  του  Παρατηρητηρίου  Τιμών  Υγρών  Καυσίμων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και 

Ανταγωνιστικότητας. (Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 

5%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/2014.)

iii) ποσοστό έκπτωσης πετρελαίου κίνησης +0,2%  επί της διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής 

(της  περιοχής)  του  Παρατηρητηρίου  Τιμών  Υγρών  Καυσίμων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και 

Ανταγωνιστικότητας 

Β. για την ομάδα (Β) που αφορά στην προμήθεια Ελαιολιπαντικων Ειδών

στην  εταιρία «ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΑΒΕΕ  » με  ποσοστό  έκπτωσης  με   ποσοστό  έκπτωσης 

45,90354% επί του συνολικού προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α..

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο   μετά  από  διαλογική  συζήτηση  αφού  έλαβε  υπόψη  του  την 

εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του  άρθρ.5 παρ.2 περ. ε) του Ν. 1069/80, τις διατάξεις του 

άρθρου 63 του Ν. 4257/2014 & του ν. 4412/2016 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

1. Εγκρίνει τα σχετικά πρακτικά Διενέργειας του Διαγωνισμού που διεξήχθη την 13η Οκτωβρίου 

2016, για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων Κίνησης & 

Θέρμανσης και Ελαιολιπαντικων Ειδών για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης έτους 2016» 

ενδεικτικού προϋπολογισμού σαράντα έξι χιλιάδες οκτακόσια είκοσι πέντε ευρώ και πενήντα πέντε 

λεπτά (46.825,55€) πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ. και πενήντα οκτώ χιλιάδες εξήντα τρία ευρώ 

και εξήντα οκτώ λεπτά (58.063,68€)συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την υπ 

αριθμ 21/2016  μελέτη, κατά την οποία μειοδότες αναδείχθηκαν ως εξής: 

Α. για την ομάδα (Α) που αφορά στην προμήθεια Υγρών Καυσίμων

στην εταιρία «  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Μ.ΙΩΑΝΝΗΣ  »   με:

 i) ποσοστό έκπτωσης πετρελαίου θέρμανσης 0,0% στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά 

μέση τιμή χονδρικής πώλησης του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας των καυσίμων, 

ii) ποσοστό έκπτωσης αμόλυβδης βενζίνης ι -0,2%  επί της διαμορφούμενης μέσης λιανικής 

τιμής  (της  περιοχής)  του  Παρατηρητηρίου  Τιμών  Υγρών  Καυσίμων  του  Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. (Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, 

χωρίς να υπερβαίνει το 5%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/2014.)

iii) ποσοστό έκπτωσης πετρελαίου κίνησης +0,2%  επί της διαμορφούμενης μέσης λιανικής 

τιμής  (της  περιοχής)  του  Παρατηρητηρίου  Τιμών  Υγρών  Καυσίμων  του  Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
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Β. για την ομάδα (Β) που αφορά στην προμήθεια Ελαιολιπαντικων Ειδών

στην εταιρία «ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΒΕΕ » με ποσοστό έκπτωσης με  ποσοστό έκπτωσης 

45,90354% επί του συνολικού προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α..

2. Εγκρίνει την  ανάθεση της προμήθειας  με τίτλο «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων Κίνησης 

&  Θέρμανσης  και  Ελαιολιπαντικων  Ειδών  για  τις  ανάγκες  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης 

έτους 2016» ως εξής:

 Α. για  την  ομάδα  (Α)  που  αφορά στην  προμήθεια  Υγρών Καυσίμων  στην  επιχείρηση 

«  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Μ.ΙΩΑΝΝΗΣ  »   

     Β. για την ομάδα (Β) που αφορά στην προμήθεια Ελαιολιπαντικων Ειδών

στην εταιρία «ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΒΕΕ»

3. Τη  ψήφιση  της  πίστωσης  ποσού  17.000,00€  από  τον  Κ.Α.  64-07-00-0000,  ποσού 

4.080,00€ από τον Κ.Α. 54-02-02-0623 οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2016. Στον 

προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 θα υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη για το υπόλοιπο 

του ποσού.

4. Τη δέσμευση ποσού 17.000,00€ από τον Κ.Α. 64-07-00-0000, ποσού 4.080,00€ από τον 

Κ.Α.  54-02-02-0623  οικονομικού  προϋπολογισμού  έτους  2016.  Στον  προϋπολογισμό 

οικονομικού  έτους  2017  θα  προβλεφθεί  αντίστοιχη  πίστωση  και  θα  γίνει  η  ανάλογη 

δέσμευση για το υπόλοιπο του ποσού.

5. Εξουσιοδοτούν  τον  Πρόεδρο  του  Δ.Σ.  κ.  Πονερίδη  Παναγιώτη  για  την  υπογραφή  του 

σχετικού συμφωνητικού της προμήθειας.

Το μέλος του Δ.Σ. κ. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος ψήφισε λευκό.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 14 απόφαση 107/09-11-2016
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
                             ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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