
 

 

 

                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                  ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                  Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                 Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                    Από το πρακτικό της  18 - 07 - 2016 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης :244/ 2016 
 

 ΘΕΜΑ: «Έγκριση διενέργειας µε την διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς να τροποποιηθούν 
ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύµβασης για τις οµάδες 1, 6 και 8 Προµήθεια υγρών καυσίµων λιανικής, 
µέρος του αρχικού ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών του 
δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης και των νοµικών του προσώπων». Κατακύρωση µέρους 
αποτελέσµατος διαγωνισµού. 
 

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 18η του µήνα Ιουλίου έτους 2016, 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00µ.µ. συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 9124/14-07-2016 έγγραφη πρόσκληση του 
προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.  
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών (33) 
µελών ήταν παρόντες είκοσι τρείς (23) και απόντες δέκα (10) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  
νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Βαλάνος Νικόλαος 1 Καρράς Ευστράτιος 
2 Μανωλόπουλος Βασίλης 2 Αβραµίδης Κυριάκος 
3 Αποστολίδου Μαρία 3 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 
4 Γυµνόπουλος Κοσµάς 4 Εµεινίδης Αναστάσιος 
5 Κωνσταντίνου Κυριάκος 5 Κεσόγλου Παύλος 
6 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 6 Γρούγιος Ηλίας 
7 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 7 Λαδάς Ευάγγελος 
8 Σουσλόγλου Νικόλαος 8 Αβραµίδης Μωϋσής 
9 Σιδηρόπουλος Σάββας 9 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 

10 Παναγιωτίδης Γαβριήλ  10 Λαϊνάκου Αφροδίτη 
11 Κουσενίδης Αλέξανδρος 11  
12 Κατζικάς Γεώργιος 12  
13 Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 13  
14 Μεζίκης Βασίλειος 14  
15 Κυριλλίδης Γεώργιος 15  
16 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 16  
17 Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία 17  
18 Καζαντζίδης Γεώργιος 18  
19 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 19  
20 Λαδάς Παράσχος 20  
21 Ράπτου Ολγα 21  
22 Νοτάκης Ιωάννης 22  
23 Σµήλιος Ηλίας 23  
24  24  
25  25  
26  26  
27  27  
28  28  
29  29  
30  30  

 
 



 

 

31  31  
32  32  
33  33  

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.  
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη.  
 
Επίσης κλήθηκαν στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Μενεµένης  κα Παληκαρίδου Αναστασία και  η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων κα 
Κόπτη Ελένη, δεν παρέστη καµία. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο έκτακτο θέµα το οποίο οµόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί σαν  θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης, το θέµα θεωρείται έκτακτο δεδοµένου ότι η ανάθεση αφορούσε ηλεκτρονικό 
διαγωνισµό ο οποίος ολοκληρώθηκε µε την αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς στις 
18/07/16. Έθεσε υπόψη των µελών ότι µε την µε αριθµό 367/30-11-15 απόφαση δηµοτικού συµβουλίου 
εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών του 
δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης και των νοµικών του προσώπων», µε κριτήριο κατακύρωσης µε 
κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόµιµα διαµορφούµενη µέση τιµή 
πώλησης χονδρικής και λιανικής του Νοµού Θεσσαλονίκης του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (για τα υγρά καύσιµα) και την χαµηλότερη τιµή (για τα 
λιπαντικά) και ενδεικτικό προϋπολογισµό 324.887,00€ πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 
399.611,01€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ ενώ µε την µε αριθµό 216/08-12-15  απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής, εγκρίθηκε η τεχνική έκθεση και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός, τεχνική έκθεση αφορά την προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών 
του δήµου ποσού 376.779,13€ και των νοµικών προσώπων αυτού ήτοι α) Σχολική Επιτροπή 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, ποσού 6.995,63€, β) ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί-ΚΑΠΗ, ποσού 8.763,75€ 
και γ) την Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση (Κ∆Ε∆ΑΜ), ποσού 7.072,50€. 

Ειδικότερα, στον ενδεικτικό προϋπολογισµό περιλαµβάνεται και δικαίωµα προαίρεσης 25% στην 
περίπτωση παράτασης της σύµβασης για την κάλυψη της δαπάνης του επιπλέον χρονικού διαστήµατος ή 
για να καλύψει διαφορές στην κυµαινόµενη τιµή των καυσίµων. 

Σύµφωνα µε τους όρους του διαγωνισµού, οι συµµετέχοντες µπορούσαν να υποβάλλουν προσφορά 
για µια ή περισσότερες κατηγορίες ήτοι Α) προµήθεια υγρών καυσίµων λιανική (1. Βενζίνη αµόλυβδη, 2. 
Πετρέλαιο diesel κίνησης λιανική), Β) Προµήθεια υγρών καυσίµων χονδρική (3. Πετρέλαιο diesel κίνησης 
χονδρική), Γ) Προµήθεια υγρών καυσίµων πετρέλαιο θέρµανσης, (4. Πετρέλαιο diesel θέρµανσης) και ∆) 
Προµήθεια λιπαντικών και για όποιο φορέα επιθυµούν ήτοι 1) για το δήµο Αµπελοκήπων Μενεµένης, 
2) ΝΠ∆∆ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 3) ΝΠ∆∆- ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί –ΚΑΠΗ 
και 4) ΝΠΙ∆ Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση για τη συνολική όµως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε 
«οµάδας».  

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov µε 
σφραγισµένες προσφορές σε δύο στάδια, οι οποίες θα υποβληθούν ηλεκτρονικά σύµφωνα µε τις διατάξεις 
περί ηλεκτρονικών διαγωνισµών ήτοι Ν. 4155/2013 και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ 
Π1/2390/16-10-13) 

Έπειτα, εκδόθηκε η µε αριθµό 1970/15 διακήρυξη του διαγωνισµού, η οποία δηµοσιεύθηκε στην 
εφηµερίδα της Ε.Ε µε αριθµό καταχώρησης 2015/S 250-457040 

Επίσης, περίληψη της διακήρυξης δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύχος ∆.∆.Σ 
(ΦΕΚ 692/24-12-15) και στον ελληνικό τύπο (Ηχώ των δηµοπρασιών, ∆ηµοπρασιών & Πλειστηριασµών, 
Τύπος της Θεσσαλονίκης, Μακεδονία και Επτά Ηµέρες).  



 

 

 Τα τεύχη δηµοπράτησης του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Ν. 4013/11 καταχωρήθηκαν στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων) (Α∆ΑΜ 15PROC003551930 2015-12-
22) και στον δικτυακό τόπο του δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης www.ampelokipi-menemeni.gr 

Σύµφωνα µε την µε αριθµό 067/14-04-16 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 73ΕΨΩΨΕ-
ΡΓΘ) ο διαγωνισµός για τις οµάδες 1, 6 και 8 κηρύχθηκε άγονος ήτοι: 
Για την Οµάδα 1: Προµήθεια υγρών καυσίµων (βενζίνη αµόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης) για το δήµο 
Αµπελοκήπων Μενεµένης Λιανική, συνολικής αξίας 45.317,81€ συµπ/νου ΦΠΑ 23% 
Για την Οµάδα 6: Προµήθεια υγρών καυσίµων (βενζίνη αµόλυβδη) για το ΝΠ∆∆-∆ηµοτικοί Παιδικοί 
Σταθµοί-ΚΑΠΗ – Λιανική, συνολικής αξίας 1.768,13€ συµπ/νου ΦΠΑ 23% 
Για την Οµάδα 8: Προµήθεια υγρών καυσίµων (βενζίνη αµόλυβδη) για το ΝΠΙ∆-Κοινωφελής ∆ηµοτική 
Επιχείρηση – Λιανική, συνολικής αξίας 7.072,50€ συµπ/νου ΦΠΑ 23% 

Στην συνέχεια, στα πλαίσια εφαρµογής του άρθρου 61 του Ν.4146/13 και σύµφωνα µε το άρθρο 25 
του Π.∆. 60/07, εκδόθηκε η µε αριθµό 80/16 απόφαση από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµόσιων 
Συµβάσεων αναφορικά µε την παροχή σύµφωνης γνώµης επί του αιτήµατος του δήµου για προσφυγή σε 
διαπραγµάτευση χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού. 

Η ανάθεση σύµφωνα µε την µε αριθµό 9062/16 πρόσκληση υποβολής προσφορών διεξήχθη 
ηλεκτρονικά, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και 
είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 26391/16. Η 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε την πρόσκληση η 14/07/16. 

Για την ανάθεση είχε υποβληθεί µια (1) προσφορά από τον παρακάτω προµηθευτή µε τον παρακάτω 
αναφερόµενο µοναδικό α/α συστήµατος: 

Α/Α Προµηθευτές Ηµεροµηνία και 
ώρα υποβολής 
προσφοράς 

Αριθµός 
προσφοράς 

1. ΥΙΟΙ ΣΑΒΒΑ ΣΙ∆ΕΡΗ ΟΕ 13/07/2016 12:55:58 38867 
 

Σύµφωνα µε το σχετικό πρακτικό, η επιτροπή έκανε αποδεκτή, για την συνέχιση του διαγωνισµού ήτοι 
αποσφράγιση οικονοµικής προσφοράς την προσφορά η οποία κατατέθηκε από την εταιρία ΥΙΟΙ ΣΑΒΒΑ 
ΣΙ∆ΕΡΗ ΟΕ, δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα  ζητούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής σύµφωνα µε το άρθρο 
17 της µε αριθµό 1970/15 διακήρυξης και τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών τους ήταν σύµφωνα µε 
αυτά που ορίζονται στην τεχνική έκθεση του διαγωνισµού. 

Στις 18/07/16 η επιτροπή προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση της οικονοµικής προσφοράς η 
οποία ήταν η ακόλουθη: 

Α/
Α 

Α/Α 

Γραµ

. 

ΕΙ∆ΟΣ M.M. ΠΟΣΟΤ. 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 (€) 

ΦΠΑ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚ

Η ΑΞΙΑ 
ΜΕ ΦΠΑ 

(€) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ  

1  1 09132100-4  
Αµόλυβδη 
βενζίνη 

Λίτρο 26875 1.15 30.906,25 23 7.108,44 38.014,69 

2  2 09134100-8  
Πετρέλαιο ντίζελ 

Λίτρο 6250 .95 5.937,50 23 1.365,62 7.303,12 

3  1 09132100-4  
Αµόλυβδη 
βενζίνη 

Λίτρο 1250 1.15 1.437,50 23 330,62 1.768,12 

4  1 09132100-4  
Αµόλυβδη 

Λίτρο 5000 1.15 5.750,00 23 1.322,50 7.072,50 



 

 

Α/
Α 

Α/Α 

Γραµ

. 

ΕΙ∆ΟΣ M.M. ΠΟΣΟΤ. 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 (€) 

ΦΠΑ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚ

Η ΑΞΙΑ 
ΜΕ ΦΠΑ 

(€) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ  

βενζίνη 

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 44.031,25  10.127,19 54.158,44 

 

Έχοντας υπόψη:  
Α) Τις διατάξεις όπως ισχύουν, 

1. Του άρθρου 25 παρ.1 περ.α του Π.∆. 60/ 07 (ΦΕΚ 64 Α/16-3-2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης 
δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005» ήτοι Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να συνάπτουν τις 
δηµόσιες συµβάσεις τους προσφεύγοντας σε διαδικασία µε διαπραγµάτευση, χωρίς να προηγείται 
δηµοσίευση σχετικής προκήρυξης, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
1) Προκειµένου για δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών: 
α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά ή καµία από τις 
υποβληθείσες προσφορές δεν κρίνεται κατάλληλη, ή εάν δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος, εφόσον δεν 
έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύµβασης και µε την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται 
σχετική έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύστερα από αίτηµά της. 

2. Της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υπ. Απόφασης «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185Β) και ειδικότερα α) το άρθρο 3 περ. γ εδαφ. 1 όπου αναφέρεται ότι «γ. Οι 
αναθέτουσες αρχές µπορούν επίσης να συνάπτουν τις συµβάσεις προµηθειών προσφεύγοντας στη 
διαδικασία των διαπραγµατεύσεων χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, στις 
ακόλουθες περιπτώσεις.  

 'Όταν δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά µετά από πρόσκληση σε ανοικτό ή κλειστό διαγωνισµό, στο 
µέτρο που οι αρχικοί όροι της σύµβασης δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς ..» και β) το άρθρο 23 
περ.2 όπου αναφέρεται «Προκειµένου να διενεργηθεί η προµήθεια µε διαδικασία µέσω 
διαπραγµάτευσης ή µε απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού 
συµβουλίου το οποίο επιλέγει και τον προµηθευτή, αφού προηγηθεί γνωµοδότηση του αρµοδίου για 
την αξιολόγηση οργάνου». 

3. Του άρθρου 61 παρ. 1 περ. 1 του Ν. 4146/13 «∆ιαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για 
τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις», αναφορικά µε την τροποποίηση των 
διατάξεων του Ν. 4013/11, υποχρέωση λήψης σύµφωνης γνώµης της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ, όπου αναφέρεται 
ότι «δδ) Οι αποφάσεις των αναθετουσών Αρχών που αφορούν προσφυγή στη διαδικασία της 
διαπραγµάτευσης για την ανάθεση των δηµόσιων συµβάσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
25 παρ. 3 του π.δ. 59/2007 και των άρθρων 24 και 25 του π.δ. 60/2007, εξαιρουµένων των 
περιπτώσεων ανωτέρας βίας, εκδίδονται µετά από σύµφωνη γνώµη της Αρχής, εφόσον οι συµβάσεις 
αυτές εµπίπτουν, λόγω της εκτιµώµενης αξίας τους, στο πεδίο εφαρµογής των ανωτέρω προεδρικών 
διαταγµάτων. 

4. Του άρθρου  209 του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
5. Του N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
άλλες διατάξεις. 

6. Του Ν.2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 
7. Του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους και άλλες διατάξεις». 



 

 

8. Της αρ. 35130/739/9-8-2010 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 1291Β’/11-08-10) 
αναφορικά µε τα χρηµατικά όρια για την σύναψη δηµόσιων συµβάσεων.  

9. Της Αριθµ. Π1/2390/13 (ΦΕΚ 2677 Β/21-10-2013): Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 

Β) 1. Την µε αριθµό απόφ. 199/20-11-15 δηµοτικού Συµβουλίου της Κ∆Ε∆ΑΜ για την έγκριση διενέργειας 
της προµήθειας 

2. Την µε αριθµό απόφ. 57/24-11-15 δηµοτικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοτικοί Παιδικοί 
Σταθµοί -ΚΑΠΗ 

3. Την µε αριθµό απόφαση 367/30-11-15 δηµοτικού Συµβουλίου δήµου περί διενέργειας διαγωνισµού 
4. Την 216/08-12-15 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές 

προδιαγραφές, συντάχθηκαν οι όροι του διαγωνισµού και έγινε η δέσµευση της πίστωσης. 
5. Την υπ’ αριθµό 1970/15 διακήρυξη του διαγωνισµού 
6. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικό προϋπολογισµό 
7. Την µε αριθµό 067/14-04-16 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 73ΕΨΩΨΕ-ΡΓΘ) 
8. Την µε αριθµό πρωτ. 80/16 απόφαση σύµφωνης γνώµης της ΕΑΑ∆ΗΣΥ 
9. Το από 18/07/16 πρακτικό της επιτροπής 
 

κ α λ ε ί τ α ι  τ ο  ∆ η µ ο τ ι κ ό  Σ υ µ β ο ύ λ ι ο  

1. Να εγκρίνει την διενέργεια µε την διαδικασίας της διαπραγµάτευσης χωρίς να τροποποιηθούν 
ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 25 παρ.1 περ.α του Π.∆. 60/ 07 
(ΦΕΚ 64 Α/16-3-2007), των υπολειπόµενων οµάδων της αρχικής ανάθεσης για την «Προµήθεια 
υγρών καυσίµων και λιπαντικών του δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης και των νοµικών του 
προσώπων» (οµάδες 1, 6 και 8 Προµήθεια υγρών καυσίµων λιανική)  

2. Να εγκρίνει το από 18/07/16 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσµάτων. 

3. Να κατακυρώσει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού για την για τις οµάδες 1, 6 και 8 Προµήθεια υγρών 
καυσίµων λιανική ως εξής: 
Για την Οµάδα 1: Προµήθεια υγρών καυσίµων (βενζίνη αµόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης) για το δήµο 
Αµπελοκήπων Μενεµένης Λιανική, συνολικής αξίας χωρίς ΦΠΑ 36.843,75€, στην εταιρία ΥΙΟΙ 
ΣΑΒΒΑ ΣΙ∆ΕΡΗ ΟΕ. µε ΑΦΜ 082297360, ∆.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης, διεύθυνση Μοναστηρίου 82 και 
τηλέφωνο 2310 517982, µε βάσει την νόµιµα διαµορφούµενη µέση τιµή πώλησης του Νοµού 
Θεσσαλονίκης του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας (µηδενική έκπτωση), δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και 
η προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισµού. 
Η συνολική σύµβαση θα αφορά ποσό 36.843,75€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 
45.686,25€ (45.317,81€+368,44€ (διαφορά ΦΠΑ από 23% σε 24%)) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ στο 
οποίο περιλαµβάνεται και δικαίωµα προαίρεσης 25% ήτοι ποσό 7.368,75€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 
ποσό 9.137,25€ σε περίπτωση που θα απαιτηθεί να παραταθεί η σύµβαση για την κάλυψη της 
δαπάνης του επιπλέον χρονικού διαστήµατος ή για να καλύψει διαφορές στην κυµαινόµενη τιµή των 
καυσίµων, το οποίο έχει ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας σύµφωνα και µε 
το άρθρο 8 του Π.∆ 60/07.  
Για την Οµάδα 6: Προµήθεια υγρών καυσίµων (βενζίνη αµόλυβδη) για το ΝΠ∆∆-∆ηµοτικοί Παιδικοί 
Σταθµοί-ΚΑΠΗ – Λιανική, συνολικής χωρίς ΦΠΑ 1.437,50€, στην εταιρία ΥΙΟΙ ΣΑΒΒΑ ΣΙ∆ΕΡΗ ΟΕ. 
µε ΑΦΜ 082297360, ∆.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης, διεύθυνση Μοναστηρίου 82 και τηλέφωνο 2310 
517982, µε βάσει την νόµιµα διαµορφούµενη µέση τιµή πώλησης του Νοµού Θεσσαλονίκης του 
Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
(µηδενική έκπτωση), δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η προσφορά τους 
ήταν σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισµού. 
Η συνολική σύµβαση θα αφορά ποσό 1.437,50€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 
1.782,50€ (1.768,13€+14,37€ (διαφορά ΦΠΑ από 23% σε 24%)) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ στο 
οποίο περιλαµβάνεται και δικαίωµα προαίρεσης 25% ήτοι ποσό 287,50€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι ποσό 



 

 

356,50€ σε περίπτωση που θα απαιτηθεί να παραταθεί η σύµβαση για την κάλυψη της δαπάνης του 
επιπλέον χρονικού διαστήµατος ή για να καλύψει διαφορές στην κυµαινόµενη τιµή των καυσίµων, το 
οποίο έχει ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας σύµφωνα και µε το άρθρο 8 
του Π.∆ 60/07.  
Για την Οµάδα 8: Προµήθεια υγρών καυσίµων (βενζίνη αµόλυβδη) για το ΝΠΙ∆-Κοινωφελής ∆ηµοτική 
Επιχείρηση – Λιανική, συνολικής χωρίς ΦΠΑ 5.750,00€, στην εταιρία ΥΙΟΙ ΣΑΒΒΑ ΣΙ∆ΕΡΗ ΟΕ. µε 
ΑΦΜ 082297360, ∆.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης, διεύθυνση Μοναστηρίου 82 και τηλέφωνο 2310 517982, 
µε βάσει την νόµιµα διαµορφούµενη µέση τιµή πώλησης του Νοµού Θεσσαλονίκης του 
Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
(µηδενική έκπτωση), δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η προσφορά τους 
ήταν σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισµού. 
Η συνολική σύµβαση θα αφορά ποσό 5.750,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 
7.130,00€ (7.072,50€+57,50€ (διαφορά ΦΠΑ από 23% σε 24%)) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ στο 
οποίο περιλαµβάνεται και δικαίωµα προαίρεσης 25% ήτοι ποσό 1.150,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 
ποσό 1.426,00€ σε περίπτωση που θα απαιτηθεί να παραταθεί η σύµβαση για την κάλυψη της 
δαπάνης του επιπλέον χρονικού διαστήµατος ή για να καλύψει διαφορές στην κυµαινόµενη τιµή των 
καυσίµων, το οποίο έχει ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας σύµφωνα και µε 
το άρθρο 8 του Π.∆ 60/07.  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου 

 
                                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά πλειοψηφία 
µε ψήφους 19 Υπέρ (Βαλάνος Νικόλαος, Αποστολίδου Μαρία, Αρµπατζάνη Μαρία, Κωνσταντίνου 
Κυριάκος, Γυνόπουλος Κοσµάς, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Σιδηρόπουλος Σάββας, 
Κουσενίδης Αλέξανδρος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Μανωλόπουλος Βασίλης, Μεζίκης Βασίλης, 
Κατζικάς Γεώργιος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία, 
Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης Νικόλαος) 4 Λευκό (Λαδάς 
Παράσχος, Ράπτου Όλγα, Σµήλιος Ηλίας, Νοτάκης Ιωάννης )  
 
1)Εγκρίνει την διενέργεια µε την διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς να τροποποιηθούν ουσιωδώς οι 
αρχικοί όροι της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 25 παρ.1 περ.α του Π.∆. 60/ 07 (ΦΕΚ 64 Α/16-3-
2007), των υπολειπόµενων οµάδων της αρχικής ανάθεσης για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων και 
λιπαντικών του δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης και των νοµικών του προσώπων» (οµάδες 1, 6 και 8 
Προµήθεια υγρών καυσίµων λιανική)  
 
2)Εγκρίνει το από 18/07/16 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσµάτων. 
 
3)Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού για την για τις οµάδες 1, 6 και 8 Προµήθεια υγρών 
καυσίµων λιανική ως εξής: 
Για την Οµάδα 1: Προµήθεια υγρών καυσίµων (βενζίνη αµόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης) για το δήµο 
Αµπελοκήπων Μενεµένης Λιανική, συνολικής αξίας χωρίς ΦΠΑ 36.843,75€, στην εταιρία ΥΙΟΙ ΣΑΒΒΑ 
ΣΙ∆ΕΡΗ ΟΕ. µε ΑΦΜ 082297360, ∆.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης, διεύθυνση Μοναστηρίου 82 και τηλέφωνο 
2310 517982, µε βάσει την νόµιµα διαµορφούµενη µέση τιµή πώλησης του Νοµού Θεσσαλονίκης του 
Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (µηδενική 
έκπτωση), δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η προσφορά τους ήταν 
σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισµού. 
Η συνολική σύµβαση θα αφορά ποσό 36.843,75€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 
45.686,25€ (45.317,81€+368,44€ (διαφορά ΦΠΑ από 23% σε 24%)) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ στο 
οποίο περιλαµβάνεται και δικαίωµα προαίρεσης 25% ήτοι ποσό 7.368,75€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι ποσό 
9.137,25€ σε περίπτωση που θα απαιτηθεί να παραταθεί η σύµβαση για την κάλυψη της δαπάνης του 



 

 

επιπλέον χρονικού διαστήµατος ή για να καλύψει διαφορές στην κυµαινόµενη τιµή των καυσίµων, το 
οποίο έχει ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας σύµφωνα και µε το άρθρο 8 του 
Π.∆ 60/07.  
Για την Οµάδα 6: Προµήθεια υγρών καυσίµων (βενζίνη αµόλυβδη) για το ΝΠ∆∆-∆ηµοτικοί Παιδικοί 
Σταθµοί-ΚΑΠΗ – Λιανική, συνολικής χωρίς ΦΠΑ 1.437,50€, στην εταιρία ΥΙΟΙ ΣΑΒΒΑ ΣΙ∆ΕΡΗ ΟΕ. µε 
ΑΦΜ 082297360, ∆.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης, διεύθυνση Μοναστηρίου 82 και τηλέφωνο 2310 517982, µε 
βάσει την νόµιµα διαµορφούµενη µέση τιµή πώλησης του Νοµού Θεσσαλονίκης του Παρατηρητηρίου 
Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (µηδενική έκπτωση), 
δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε την 
τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισµού. 
Η συνολική σύµβαση θα αφορά ποσό 1.437,50€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 
1.782,50€ (1.768,13€+14,37€ (διαφορά ΦΠΑ από 23% σε 24%)) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ στο οποίο 
περιλαµβάνεται και δικαίωµα προαίρεσης 25% ήτοι ποσό 287,50€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι ποσό 356,50€ 
σε περίπτωση που θα απαιτηθεί να παραταθεί η σύµβαση για την κάλυψη της δαπάνης του επιπλέον 
χρονικού διαστήµατος ή για να καλύψει διαφορές στην κυµαινόµενη τιµή των καυσίµων, το οποίο έχει 
ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας σύµφωνα και µε το άρθρο 8 του Π.∆ 60/07.  
Για την Οµάδα 8: Προµήθεια υγρών καυσίµων (βενζίνη αµόλυβδη) για το ΝΠΙ∆-Κοινωφελής ∆ηµοτική 
Επιχείρηση – Λιανική, συνολικής χωρίς ΦΠΑ 5.750,00€, στην εταιρία ΥΙΟΙ ΣΑΒΒΑ ΣΙ∆ΕΡΗ ΟΕ. µε ΑΦΜ 
082297360, ∆.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης, διεύθυνση Μοναστηρίου 82 και τηλέφωνο 2310 517982, µε βάσει 
την νόµιµα διαµορφούµενη µέση τιµή πώλησης του Νοµού Θεσσαλονίκης του Παρατηρητηρίου Τιµών 
Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (µηδενική έκπτωση), δεδοµένου 
ότι κατέθεσαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε την τεχνική 
έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισµού. 
Η συνολική σύµβαση θα αφορά ποσό 5.750,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 
7.130,00€ (7.072,50€+57,50€ (διαφορά ΦΠΑ από 23% σε 24%)) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ στο οποίο 
περιλαµβάνεται και δικαίωµα προαίρεσης 25% ήτοι ποσό 1.150,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι ποσό 
1.426,00€ σε περίπτωση που θα απαιτηθεί να παραταθεί η σύµβαση για την κάλυψη της δαπάνης του 
επιπλέον χρονικού διαστήµατος ή για να καλύψει διαφορές στην κυµαινόµενη τιµή των καυσίµων, το 
οποίο έχει ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας σύµφωνα και µε το άρθρο 8 του 
Π.∆ 60/07.  

4) Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 244/2016 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                                                                 Τα Μέλη 
 
Βαλάνος Νικόλαος                                                              Αµπελόκηποι  19 - 07 - 2016 
            
                                             Ακριβές Απόσπασµα 
 
 Η Ειδική Γραµµατέας                                                                   Ο Πρόεδρος 
 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                Βαλάνος Νικόλαος 


