
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  33/28-12-2020 πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Επιχείρησης

Αριθμ. Απόφ. 298/2020 Θέμα:  «Έγκριση  Πρακτικού  προμήθειας  με  τίτλο: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ  
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  ΕΙΔΩΝ  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΗΣ  Δ.Ε.Υ.Α.  
ΘΕΡΜΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020-2021»

Στη Θέρμη,  σήμερα  28  Δεκεμβρίου  2020  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  14:00  συνεδρίασαν,  ΜΕΣΩ 

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ(πλατφόρμα  webex),  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  από  11-3-2020  Πράξης 

Νομοθετικού  Περιεχομένου  (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020)  και  από  20-03-2020  πράξης  Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης με την 

επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και  Αποχέτευσης Θέρμης» μετά από την υπ’  αριθμ. 

6094/23-12-2020  έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  που  αποστάλθηκε  σε  καθένα  σύμβουλο 

χωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί 

«Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών συμμετείχαν 

οκτώ (8), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1. Γαντάς Σπυρίδων

2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη

3. Κουσούλης Γεώργιος 3. Χατζηδημητρίου Φανή
4. Λιόλιος Αντώνιος
5. Δημήτριου Δημήτριος
6. Ιωσηφίδης Ιωάννης
7. Καρκαλή Μαρία
8. Παπαδάκη Αθηνά

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια κ. Κωστίκα Μαρία και η κ. Ζωντανού 
Μαρία γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Εισηγούμενη η Αν. Γενική Διευθύντρια το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη  ότι, 

σύμφωνα  με  το  άρθρ.5  του  Ν.1069/80  παρ.1  «Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  διοικεί  την 

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

που  αφορά  στην  επιχείρηση,  εκτός  αν  ορίζεται  διαφορετικά  στον  παρόντα  νόμο…»  και 

σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ), του άρθρου 5 του Ν. 1069/80 όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει:  Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: στ)  αποφασίζει για την εκπόνηση μελετών, 

έργων και προμηθειών και εγκρίνει αυτές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία,  

καθώς  και  για  τις  προδιαγραφές  και  τον  τρόπο  εκτέλεσης  των  έργων  και  εγκρίνει  τις  

απαραίτητες δαπάνες…» 

Στη συνέχεια είπε ότι 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 
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κατ’  επέκταση  των  κινουμένων  μερών  των  οχημάτων  της  Δ.Ε.Υ.Α.Θ.  που  απαιτούν  λίπανση, 

κρίνεται αναγκαία η προμήθεια Υγρών Καυσίμων Κίνησης & Θέρμανσης και Ελαιολιπαντικών Ειδών 

για  το  έτος  2020-2021,  ενδεικτικού  συνολικού  προϋπολογισμού  47.935,00€  πλέον  του 

αναλογούντος Φ.Π.Α. και 59.439,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Με  την  υπ  αριθμ.  253/2020  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  2020-2021»  ενδεικτικού 

συνολικού  προϋπολογισμού  47.935,00€  πλέον  του  αναλογούντος  Φ.Π.Α.  και  59.439,40  € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% σύμφωνα με την υπ αριθμ 85/2020 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, β) 

Για  την  προμήθεια  των  ελαιολιπαντικών  ανάδοχος  θα  ανακηρυχθεί  ο  προσφέρων  την  πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή). 

Η δημοπρασία έλαβε χώρα την 14η Δεκεμβρίου 2020 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
Αρ.Πρωτ. 

5902/14-12-
2020

JETOIL INDUSTRIES

ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ 
ΜΑΞΙΜΟΥ Ε’ αρ. 7  ΚΗΦΙΣΙΑ
Τηλ.: 2160000002
Φαξ : 2392021445
email :info@jetoilindustries.com

1

2 14-12-2020 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

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

2

3 14-12-2020 ΜΕΓΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

5ο χλμ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΑΘΗΝΩΝ 
Τηλ: 2310752525
φαξ : 2310754461
email : megalidis@megalidis.gr

3

Η Επιτροπή,

α)δεν αποσφράγισε τον με αριθμό  1 φάκελο της επιχείρησης «JETOIL INDUSTRIES», ο οποίος 
σύμφωνα με το άρθρο 3 ,παραγ. 4 της Διακήρυξης ήταν εκπρόθεσμος, οπότε και απορρίφθηκε.

β)αποσφράγισε τον με αριθμό  2 φάκελο, μέσα στον οποίο βρήκε τα δικαιολογητικά, τεχνική και 
οικονομική προσφορά της επιχείρησης «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ». 

γ)αποσφράγισε τον με αριθμό  3 φάκελο, μέσα στον οποίο βρήκε τα δικαιολογητικά, τεχνική και 
οικονομική προσφορά της επιχείρησης «ΜΕΓΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ» και 

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

ΑΔΑ: Ω0Β3ΟΛΖΛ-6ΟΜ



1. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ». Τα δικαιολογητικά συμμετοχής της επιχείρησης είναι πλήρη. 
Στην  ΥΔ  (βάσει  του  άρθρου  6,  παρ.6.1.6  της  διακήρυξης)  δηλώνεται  ότι  τα  τμήματα  του 
προϋπολογισμού για τα οποία καταθέτει προσφορά η ανωτέρω επιχείρηση είναι «Α. Καυσίμων». 

2.  «ΜΕΓΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ».  Τα δικαιολογητικά  συμμετοχής  της  επιχείρησης  είναι  πλήρη. 
Στην ΥΔ (βάσει  του άρθρου 6, παρ.6.1.6 της διακήρυξης) δηλώνονται  ότι  τα τμήματα του 
προϋπολογισμού  για  τα  οποία  καταθέτει  προσφορά  η  ανωτέρω  επιχείρηση  είναι  «Β. 
Ελαιολιπαντικών». 

Κατά την εξέταση των τεχνικών προσφορών η επιτροπή διαπίστωσε τα παρακάτω:

Ομάδα Α που αφορά στην προμήθεια Καυσίμων
 1. Η τεχνική προσφορά της εταιρίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» με αριθμό φακέλου 2 είναι 
αποδεκτή και σύμφωνη με τη μελέτη και τους όρους της διακήρυξης.

Ομάδα Β που αφορά στην προμήθεια Ελαιολιπαντικών
1. Η τεχνική προσφορά της εταιρίας «ΜΕΓΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ» με αριθμό φακέλου 3 είναι  μη 
αποδεκτή και απορρίπτεται διότι δεν είναι σύμφωνη με τη μελέτη και τους όρους της διακήρυξης. 
Συγκεκριμένα:
Α. Το προϊόν  CERTUS SYN Ν  MAX  5W-40  που προτείνεται για το είδος Νο1,  δεν καλύπτει τις 
προδιαγραφές MB 229.51 της μελέτης.
B. Το προϊόν  CERTUS SYN L MAX  10W-40  που προτείνεται για το είδος Νο2,  δεν καλύπτει τις 
προδιαγραφές [FULL SYNTHETIC 100%] της μελέτης.
Γ.  Το  προϊόν  FLOR GREASE RSG2  που  προτείνεται  για  το  είδος  Νο8,  δεν  καλύπτει  τις 
προδιαγραφές DIN 51825 K  της μελέτης
Δ.  Το  προϊόν   ADBLUE που  προσφέρεται  για  το  είδος  Νο13,  δεν  είναι    JCB     ORIGIN  AL όπως 
απαιτείται. 
Ακολούθως  η Επιτροπή,  προέβη  δημόσια  στην  αποσφράγιση  των  φακέλων  των  οικονομικών 
προσφορών μόνο όσων προσφορών έγιναν αποδεκτές κατά τον έλεγχο των Τεχνικών Προσφορών. 
Κατά την εξέταση των οικονομικών προσφορών των εταιριών διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:
1.  Η οικονομική προσφορά της εταιρίας  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Μ.ΙΩΑΝΝΗΣ με αριθμό φακέλου 2 
(ομάδα  Α  που  αφορά  στην  προμήθεια  Υγρών  Καυσίμων) είναι  αποδεκτή και  σύμφωνη  με  τα 
έγγραφα της Σύμβασης.
Η οικονομική προσφορά είναι :

ΕΙΔΟΣ
Ποσοστό 
έκπτωσης 
Αριθμητικώς( % )

Ποσοστό 
έκπτωσης 
Ολογράφως( % )

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 0 ΜΗΔΕΝ

2 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 0 ΜΗΔΕΝ

3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 0 ΜΗΔΕΝ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Επιτροπή προτείνει προσωρινούς αναδόχους τους εξής: 
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Α. για την ομάδα Α που αφορά στην προμήθεια Υγρών Καυσίμων:
 την εταιρία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Μ. ΙΩΑΝΝΗΣ» με την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά και επί τοις εκατό ποσοστό έκπτωσης 0% (μηδέν) 

Β. για την ομάδα Β που αφορά στην προμήθεια Ελαιολιπαντικών, σύμφωνα με  το άρθρο 
317, Ν.4412/2016 
Κρίνει την διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης με συνοπτικό διαγωνισμό  άγονη ( λογω μη 
ύπαρξης αποδεκτών προσφορών ) και προτείνει την προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση 
εφόσον πληρούνται οι οροί και οι προϋποθέσεις των άρθρων 266 και 269.

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

προτείνει:

 α) την έγκριση του 1ου Πρακτικού 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 2020-2021» 

 β) προσωρινό ανάδοχο για την  ομάδα Α που αφορά στην  προμήθεια Υγρών Καυσίμων  την 
εταιρία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Μ. ΙΩΑΝΝΗΣ» με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά και επί τοις εκατό ποσοστό έκπτωσης 0% (μηδέν)
γ) την συνέχιση της διαδικασίας προκειμένου στην κατακύρωση της προμήθειας για την ομάδα Α 

που αφορά στην προμήθεια Υγρών Καυσίμων 

δ) για την ομάδα Β προτείνει,  για το τμήμα αυτό της σύμβασης,  να κριθεί αυτή άγονη και  την 

προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση εφόσον πληρούνται οι οροί και οι προϋποθέσεις 

των άρθρων 266 και 269. 

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 ομόφωνα

1. Την έγκριση του 1ου Πρακτικού 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 2020-2021

2. Προσωρινό ανάδοχο για την ομάδα Α που αφορά στην προμήθεια Υγρών Καυσίμων την 

εταιρία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Μ. ΙΩΑΝΝΗΣ» με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά και επί τοις εκατό ποσοστό έκπτωσης 0% (μηδέν).

3. Την  συνέχιση  της  διαδικασίας  προκειμένου  στην  κατακύρωση  της  προμήθειας για  την 

ομάδα Α που αφορά στην προμήθεια Υγρών Καυσίμων. 

4. Για  την  ομάδα  Β  κρίνει  αυτή  άγονη  και  εγκρίνει  την  προσφυγή  στην  διαδικασία  με 

διαπραγμάτευση εφόσον πληρούνται οι οροί και οι προϋποθέσεις των άρθρων 266 και 269. 

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

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 33, απόφαση 298/28-12-2020
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

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