
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  21/29-11-2018  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 258/2018 Θέμα:  Έγκριση  πρακτικών  διενέργειας  διαγωνισμού  για  την 

ανάθεση  εκτέλεσης  της  προμήθειας  με  τίτλο  «Προμήθεια 
Υγρών Καυσίμων Κίνησης & Θέρμανσης Και Ελαιολιπαντικών 
Ειδών  για  τις  Ανάγκες  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  Έτους  2018-
2019».

Στη Θέρμη και  στην  έδρα της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  29 

Νοεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

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

έκτακτη  συνεδρίαση  μετά  από  την  υπ’  αριθμό  4978/23-11-2018  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, κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

συνεδρίασης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Ευθυμιάδης Ευθύμιος
2. Ζελιλίδης Διαμιανός (Αντιπρόεδρος) 2. Τριανταφύλλου Αργύριος
3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 3. Λεμονάκη Χρυσούλα
4. Καλαμπίδης Δημήτριος 4. Χρυσοχόου Παύλος
5. Δημητρίου Δημήτριος
6. Σαμαράς Σωκράτης
7. Φωτιάδης Αθανάσιος

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 4o θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα 

με  τις  διατάξεις  της  παρ.1  του  άρθρ.5  του  Ν.1069/80  «Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  διοικεί  την 

επιχείρηση, διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους αυτής και αποφασίζει για κάθε θέμα που  

αφορά στην επιχείρηση…» 

Ομοίως, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.1069/80 2. 

«Ειδικότερα  το  Διοικητικό  Συμβούλιο:…  αποφασίζει για  την  εκπόνηση  μελετών,  έργων  και 

προμηθειών και εγκρίνει αυτές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία…».

Για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των διαφόρων οχημάτων ( φορτηγών, μηχανημάτων 

έργου, επιβατικών, κλπ)  και τις ανάγκες θέρμανσης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α. 

Θέρμης καθώς και τη συντήρηση των κινητήρων, των υδραυλικών συστημάτων και κατ’ επέκταση 

των κινουμένων μερών των οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. που απαιτούν λίπανση, κρίνεται αναγκαία η 
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προμήθεια  Υγρών Καυσίμων Κίνησης & Θέρμανσης και Ελαιολιπαντικών Ειδών για το έτος 2018-

2019.

Με την υπ αριθμ. 220/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. εγκρίθηκε 

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

Και  Ελαιολιπαντικών Ειδών για  τις  Ανάγκες  της Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης Έτους  2018-2019» 

ενδεικτικού προϋπολογισμού  πενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια τριάντα ένα ευρώ και ογδόντα 

πέντε  λεπτά  (59.831,85€)  πλέον  του  αναλογούντος  Φ.ΠΑ.  και  εβδομήντα  τέσσερις  χιλιάδες 

εκατόν ενενήντα ένα ευρώ και  σαράντα εννέα λεπτά (74.191,49€)συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την υπ αριθμ 24/2018 μελέτη, αναλήφθηκαν οι σχετικές υποχρεώσεις 

και δεσμεύσεις 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 και 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 31η Οκτωβρίου 2018 και  όπως προκύπτει  από το Πρακτικό 1 

Διενέργειας του Διαγωνισμού κατέθεσαν φάκελο προσφοράς οι παρακάτω ενδιαφερόμενοι ως εξής:

α/α Ημερομηνία
Προσφοράς Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση

 Στο  φάκελο αυτό   
    αναγράφηκε          
      ο αριθμός

1 31-10-2018 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Μ. ΙΩΑΝΝΗΣ

1ο χλμ ΘΕΡΜΗΣ-ΤΡΙΑΔΙΟΥ, 57001 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
τηλ./φαξ : 2310464153
email : kaoil7@otenet.gr

1

2 31-10-2018 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΒΕΕ

ΒΙ.ΠΑ. ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ, 
ΤΘ 53, 63080 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
τηλ. : 2399020120,
φαξ : 2399051022
email : sales@rs200motoroil.com

2

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

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Μ.ΙΩΑΝΝΗΣ με αριθμό φακέλου 1  (ομάδα Α & Β) που κατατέθηκαν 

στο διαγωνισμό.

2. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΒΕΕ με αριθμό φακέλου 2  (ομάδα Β) που κατατέθηκαν στο διαγωνισμό.

Κατά την εξέταση των τεχνικών προσφορών η επιτροπή έκρινε για την εταιρεία:

- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Μ.ΙΩΑΝΝΗΣ με αριθμό φακέλου 1: H Τεχνική Προσφορά είναι ελλιπής, 
διότι στο τμήμα (α) δεν είναι σαφές αν τα προσφερόμενα καύσιμα είναι και εισαγωγής  και 
στο τμήμα (β) των Λιπαντικών απουσιάζουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 7, παρ.2Β της 
ΔΙΑΚΉΡΥΞΗΣ (δηλ. «β)όσα  απαιτούνται  στην  24/2018  μελέτη  «ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» και γ)Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο  
άρθρο 8.5 της παρούσας»). Και την εταιρεία
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- ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΒΕΕ με αριθμό φακέλου 2:  Η Τεχνική Προσφορά χρήζει διευκρινήσεων 
στα χαρακτηριστικά των υλικών Paraflu G12 RED και  Adblue-JCB ώστε να είναι σύμφωνα 
με τη ΜΕΛΕΤΗ.
Στη  συνέχεια  η  επιτροπή  με  την  4658/6-11-2018  επιστολή  της  ζήτησε  από  τους  δύο 

διαγωνιζόμενους την προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων βάσει του Ν.4412/2016 άρθρο 102 

«Συμπλήρωση  -  αποσαφήνιση  πληροφοριών  και  δικαιολογητικών»,  για  όσα  από  τα 

προαναφερθέντα υλικά έχει υποβληθεί Τεχνική Περιγραφή-Προδιαγραφές, αλλά έχουν ασάφειες.

Οι  διαγωνιζόμενοι  προσκόμισαν  εμπρόθεσμα  τα  συμπληρωματικά  στοιχεία  με  τις  Α.Π. 

4658/8-11-2018  («ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  Μ.  ΙΩΑΝΝΗΣ»)  και  Α.Π.  4712  και  4789/13-11-2018 

(«ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΒΕΕ»)  επιστολές  τους,  τα  οποία  και  κρίθηκαν  επαρκή και  σύμφωνα με  τις 

απαιτήσεις της Διακήρυξης.

Κατόπιν αποσφράγισε τις οικονομικές προσφορές όπου κατά την εξέταση των οικονομικών 

προσφορών των εταιριών διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

Ονοματεπώνυμο
Οικονομική Προσφορά 

(προ ΦΠΑ) 
«α. Καυσίμων» «β. Λιπαντικών»

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Μ. ΙΩΑΝΝΗΣ
1.   ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ        :         0%
2.ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ        :         0%
3.   ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΜΣΗΣ  :          0%

1789,60 €

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΒΕΕ
1. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ        :         --
2.ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ        :         --
3.   ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΜΣΗΣ  :          --

739,00 €

Για τα Καύσιμα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 24/2018 Μελέτη, το μεγαλύτερο επί τοις εκατό ποσοστό 
έκπτωσης, για την ανάδειξη Αναδόχου, προκύπτει από την ακόλουθη σχέση : 
0,7523 * ΠΕ_1 + 0,1936 * ΠΕ_2 + 0,0541* ΠΕ_3 όπου
ΠΕ_1: Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό για το πετρέλαιο κίνησης 
ΠΕ_2: Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό για την βενζίνη (αμόλυβδη)
ΠΕ_3: Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό για το πετρέλαιο θέρμανσης 

Εκ των ανωτέρω, η     πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  , είναι 

1.  ΚΑΥΣΙΜΑ : της επιχείρησης «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Μ. ΙΩΑΝΝΗΣ» με επί τοις εκατό ποσοστό 
έκπτωσης 0% και

2.  ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ :   της  επιχείρησης  «ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΑΒΕΕ»  με  οικονομική  προσφορά 
επτακόσια τριάντα εννέα ευρώ (739,00 €), χωρίς ΦΠΑ, με ποσοστό έκπτωσης 58,7% επί του 
προϋπολογισμού (προ ΦΠΑ) της μελέτης. 

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  εταιρεία 

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΒΕΕ

Στη συνέχεια η Επιτροπή, με την με αριθ. Πρωτ. 4876/19-11-2018 επιστολή της, ζήτησε 

από  τους  προσωρινούς  αναδόχους  να  προσκομίσουν,  τα  προβλεπόμενα  από  τη  διακήρυξη 

δικαιολογητικά κατακύρωσης.
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Τα  δικαιολογητικά  κατακύρωσης  που  κατατέθηκαν  εμπρόθεσμα  από  τις  παραπάνω 

επιχειρήσεις,  είναι  πλήρη και  σύμφωνα με  τα  δικαιολογητικά  που προβλέπει  η,  με  αρ.  Πρωτ. 

4290/15-10-2018, διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού.

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  την  εταιρεία 

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΒΕΕ

Ο  Πρόεδρος,  ύστερα  από  τα  παραπάνω  και  έχοντας  υπόψη  τις  διατάξεις  του  Ν.  1069/80, 

προτείνει:

 α)  την έγκριση των Πρακτικών  Διενέργειας Διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με 

τίτλο «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων Κίνησης & Θέρμανσης Και Ελαιολιπαντικών Ειδών για  

τις Ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης Έτους 2018-2019» 

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

Θέρμανσης Και Ελαιολιπαντικών Ειδών για τις Ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης Έτους 2018-

2019» ως εξής:

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

στην  εταιρία «  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Μ.ΙΩΑΝΝΗΣ  »  ,  με  Α.Φ.Μ.  038990322,  ΠΡΑΤΗΡΙΟ  ΥΓΡΩΝ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  και έδρα 1ο χλμ Θέρμης Τριαδίου, Τ.Κ. 57001 με  ποσοστό 

έκπτωσης 0,0% επί της νόμιμα διαμορφούμενης  κάθε φορά μέσης τιμής λιανικής πώλησης των 

καυσίμων: βενζίνης και πετρελαίου κίνησης, και επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης 

τιμής χονδρικής πώλησης πετρελαίου θέρμανσης,  την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει 

από  το  Παρατηρητήριο  Τιμών  Υγρών  Καυσίμων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και 

Ανταγωνιστικότητας.

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

στην  εταιρεία  «ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΑΒΕΕ» ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ-ΑΝΤ/ΚΑ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  με  Α.Φ.Μ. 

094119164 και έδρα  ΒΙ.ΠΑ. ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ, ΤΘ 53, 63080 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ και με ποσό ανάθεσης στο 

σύνολο της προμήθειας 739,00€ πλέον του αναλογούντος 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  Ν. 1069/80, τις διατάξεις του ν. 4412/2016 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

1. Εγκρίνει  τα  σχετικά  πρακτικά Διενέργειας  του  Διαγωνισμού  που  διεξήχθη  την  31η 

Οκτωβρίου 2018, για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων 

Κίνησης  &  Θέρμανσης  Και  Ελαιολιπαντικών  Ειδών  για  τις  Ανάγκες  της  Δ.Ε.Υ.Α.  

Θέρμης Έτους 2018-2019» ενδεικτικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια 

τριάντα ένα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (59.831,85€) πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ. και 

εβδομήντα  τέσσερις  χιλιάδες  εκατόν  ενενήντα  ένα  ευρώ  και  σαράντα  εννέα  λεπτά 
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(74.191,49€)συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α.  24%,  σύμφωνα με  την  υπ  αριθμ  24/2018 

μελέτη, κατά την οποία μειοδότες αναδείχθηκαν ως εξής: 

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

«  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Μ.ΙΩΑΝΝΗΣ  »  , Α.Φ.Μ. 038990322, ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - 

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  και  έδρα 1ο χλμ Θέρμης  Τριαδίου,  Τ.Κ.  57001 με ποσοστό 

έκπτωσης 0,0% επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής λιανικής πώλησης 

των καυσίμων: βενζίνης και πετρελαίου κίνησης, και επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε 

φορά μέσης τιμής χονδρικής πώλησης πετρελαίου θέρμανσης,  την ημέρα παράδοσης, όπως 

αυτή προκύπτει από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης 

και Ανταγωνιστικότητας. 

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

«ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΒΕΕ» ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ-ΑΝΤ/ΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ με Α.Φ.Μ. 094119164 και 

έδρα  ΒΙ.ΠΑ. ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ, ΤΘ 53, 63080 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ και με ποσό ανάθεσης στο σύνολο 

της προμήθειας 739,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α..

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

σχετικών συμφωνητικών της προμήθειας. 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 21 απόφαση 258/29-11-2018

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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ΑΔΑ: 6ΧΨΧΟΛΖΛ-ΤΡΥ
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