ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πληρ: Φουρκιώτη Μαρία
Τηλ. 2313-313689

Από το πρακτικό της 14/04/2016

Αριθ. Απόφασης: 067/2016
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών του
δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης και των νοµικών του προσώπων». Κατακύρωση Αποτελέσµατος
Μέρος ∆ιαγωνισµού.
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 14η του µήνα Απριλίου του έτους 2016
ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και ώρα 12:00 συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση
µετά από την 4811/11-04-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους
Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10. ∆ιαπιστώθηκε ότι
υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών παρόντες ήταν:
1)Μεζίκης Βασίλειος (Πρόεδρος), 2) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή (µέλος), 3)Καρράς Ευστράτιος (µέλος), 4)
Κατζικάς Γεώργιος (µέλος), 5)Κουσενίδης Αλέξανδρος (µέλος), 6)Κωνσταντίνου Κυριάκος
Απόντες:1) Σιδηρόπουλος Σάββας (µέλος), Αποστολίδου Μαρία (µέλος), 3)Καζαντζίδης Γεώργιος (µέλος),
4)Ράπτου Όλγα (µέλος)
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο Έκτακτο θέµα το οποίο οµόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί σαν θέµα της
ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν 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, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης και ψηφίσθηκε η απαιτούµενη πίστωση.
Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για µια ή περισσότερες οµάδες 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 χονδρική ) 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 «οµάδα».

Ο διαγωνισµός της µε αριθµό 1970/15 διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε
αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων Συµβάσεων (στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει
ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 19957. Η καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύµφωνα µε την διακήρυξη η 08/02/16, κατά συνέπεια η
ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 12/02/16 και ώρα 09:00, δεδοµένου ότι
σύµφωνα µε το άρθρο 8.2 της διακήρυξης «η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις
(4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών..».
Η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο Σύστηµα µε τα
διαπιστευτήρια (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του προέδρου της, επέλεξε τον
ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε α/α 19957 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισµός ήταν χαρακτηρισµένος από
το σύστηµα ως «κλειδωµένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί στο διαγωνισµό και µε τη σειρά που
αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές από τους παρακάτω προµηθευτές:
Α/Α
1.
2.
3.
4.

5.

Προµηθευτές
ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ
ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΕ
ΚΑΤΙΟΥ Π ΚΑΙ ΣΙΑ EE
ELDON S HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ
ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Ηµεροµηνία και ώρα
υποβολής προσφοράς
08/02/2016 10:27:17

Αριθµός
προσφοράς

08/02/2016 11:54:29
08/02/2016 13:54:32
08/02/2016 14:09:48

26331

27198

27099
27042

08/02/2016 14:57:20

26114

Αναλυτικότερα, οι οµάδες για τις οποίες κατέθεσαν προσφορές οι παραπάνω υποψήφιοι έχουν ως εξής:
Οµάδα

Οµάδα 1: Προµήθεια υγρών καυσίµων για το δήµο

Εταιρίες
-

Λιανική
Οµάδα 2: Προµήθεια υγρών καυσίµων για το δήµο

ΕΚΟ ΑΒΕΕ

Χονδρική
Οµάδα 3: Προµήθεια Πετρέλαιο Θέρµανσης για το

ΕΚΟ ΑΒΕΕ

δήµο
Οµάδα 4: Προµήθεια λιπαντικών για το δήµο

Οµάδα 5: Προµήθεια υγρών καυσίµων για το

-ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΕ
-ΚΑΤΙΟΥ Π ΚΑΙ ΣΙΑ EE
-ELDONS HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ
-ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΒΕΕΕ
ΕΚΟ ΑΒΕΕ

ΝΠ∆∆ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης
Οµάδα 6: Προµήθεια υγρών καυσίµων για το

-

ΝΠ∆∆-∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί-ΚΑΠΗ Λιανική
Οµάδα 7: Προµήθεια Πετρέλαιο Θέρµανσης για το

ΕΚΟ ΑΒΕΕ

ΝΠ∆∆-∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί-ΚΑΠΗ Οµάδα 8: Προµήθεια υγρών καυσίµων για το

-

ΝΠΙ∆-Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση Λιανική

Στις 12/02/16, η επιτροπή προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών ως προς τα
δικαιολογητικά συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών και εξέδωσε το σχετικό πρακτικό σύµφωνα µε το
οποίο απορρίφθηκαν οι προσφορές οι οποίες κατατέθηκαν από τις εταιρίες ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΕ και ΙΜΠΕΞ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΒΕΕΕ, δεδοµένου ότι δεν κατέθεσαν τα δικαιολογητικά συµµετοχής και τις
τεχνικές προσφορές σύµφωνα µε τα ζητούµενα του άρθρου 17.2 (Α. δικαιολογητικά συµµετοχής και Β.
Τεχνική προσφορά) της µε αριθµό 1970/15 διακήρυξης του διαγωνισµού.
Αντίστοιχα, η επιτροπή έκανε δεκτές για την συνέχιση του διαγωνισµού ήτοι αποσφράγιση οικονοµικών
προσφορών τις εταιρίες ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ
(οµάδες 2, 3, 5 και 7) ΚΑΤΙΟΥ Π ΚΑΙ ΣΙΑ EE (οµάδα 4) και ELDON S HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ (οµάδα 4).
Σύµφωνα µε το άρθρο 22 της διακήρυξης, το σχετικό πρακτικό εγκρίθηκε µε την µε αριθµό 039/16-03-16
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α:7ΕΖΘΩΨΕ-ΖΒ8) κατά της οποίας στην συνέχεια, κατατέθηκε
ηλεκτρονικά η από 22-03-16 προσφυγή από την εταιρία µε επωνυµία ELDON S HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ. Η σχετική προσφυγή απορρίφθηκε µε την µε αριθµό 051/16 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α:ΩΞΖΥΩΨΕ-Π3Ξ).
Στις 12/04/16, µετά την ενηµέρωση των προµηθευτών, µέσω ΕΣΗΣΗΣ, αναφορικά µε την ηµεροµηνία
αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, η επιτροπή, προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση
αυτών ήτοι συνδέθηκε στο Σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό
πρόσβασης), του προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε α/α 19957 και διαπίστωσε ότι
αφενός ο διαγωνισµός είχε ολοκληρωθεί ως προς την αξιολόγηση των δικαιολογητικών-τεχνική προσφορά
και οι οικονοµικές προσφορές ήταν σφραγισµένες.

Μετά την αποσφράγιση οι οικονοµικές προσφορές ήταν οι ακόλουθες:

Οµάδα
Για το δήµο Αµπελοκήπων Μενεµένης

Εταιρίες
ΕΚΟ ΑΒΕΕ

Προσφορά
Χωρίς ΦΠΑ
244.750,00€

Με ΦΠΑ
301.042,50€

2: Προµήθεια υγρών καυσίµων

3: Προµήθεια Πετρέλαιο Θέρµανσης

ΕΚΟ ΑΒΕΕ

2.843,75€

3.497,81€

4: Προµήθεια λιπαντικών

-ΚΑΤΙΟΥ Π ΚΑΙ ΣΙΑ EE
-ELDONS HELLAS
ΒΙΟΜ.& ΚΑΤΑΣΚ. ΕΠΕ

11.991,70€

14.749,79€

10.425,18€

12.822,97€

Για το ΝΠ∆∆ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
ΕΚΟ ΑΒΕΕ
5: Προµήθεια πετρέλαιο θέρµανσης

5.687,50€

6.995,62€

Για το ΝΠ∆∆-∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί-ΚΑΠΗ
ΕΚΟ ΑΒΕΕ
7: Προµήθεια Πετρέλαιο Θέρµανσης

5.687,50€

6.995,62€

Χονδρική

Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις όπως ισχύουν,
1. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
2. Του άρθρου 157 του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160Α/08-08-14) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις».
3. Του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
4. Της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υπ.Απόφασης «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185Β).
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. 37/10-11-15 δηµοτικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
3. Την µε αριθµό απόφ. 57/24-11-15 δηµοτικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοτικοί Παιδικοί
Σταθµοί -ΚΑΠΗ
4. Την µε αριθµό απόφαση 367/30-11-15 δηµοτικού Συµβουλίου δήµου περί διενέργειας διαγωνισµού
5. 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.
6. Την υπ’ αριθµό 1970/15 διακήρυξη του διαγωνισµού
7. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικό προϋπολογισµό
8. Το από 12/02/16 πρακτικό της επιτροπής
9. Την µε αριθµό 039/16 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής

10.

Την µε αριθµό 051/16 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής

Γ) Το γεγονός ότι η προκήρυξη του διαγωνισµού όπως ορίζετε από το άρθρο 29 του Π.∆. 60/07, έχει
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης, η περίληψη της διακήρυξης στο Τεύχος
∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης και σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 1
της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υπ. Απόφασης και του άρθρου 3 τον Ν.3548/07 σε δύο οικονοµικές εφηµερίδες,
σε δύο ηµερήσιες και σε µια εβδοµαδιαία εφηµερίδα του νοµού (Ηχώ των δηµοπρασιών, ∆ηµοπρασιών &
Πλειστηριασµών, Τύπος της Θεσσαλονίκης, Μακεδονία και Επτά Ηµέρες).
Επίσης είχε αναρτηθεί σύµφωνα µε τον Ν.3861/10, στον ιστότοπο του Προγράµµατος ∆ι@ύγεια:
http://et.diavgeia.gov.gr, στην ιστοσελίδα του δήµου www.ampelokipi-menemeni.gr και σύµφωνα µε το
άρθρο 11 του Ν. 4013/11, πλήρες τεύχος στο «ΚΗΜ∆ΗΣ».

καλείται η Οικονοµική Επιτροπή
Α) Να εγκρίνει το από 12/04/16 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσµάτων.
Β) Να κατακυρώσει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού για την «Προµήθεια Υγρών Καυσίµων και
λιπαντικών του δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης & των νοµικών του προσώπων» ως εξής:
- Για την Οµάδα 2: Προµήθεια υγρών καυσίµων (πετρέλαιο κίνησης) για το δήµο Αµπελοκήπων Μενεµένης
Χονδρική
στην εταιρία ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ. µε ΑΦΜ
094461418 και ∆.Ο.Υ. ΦΑE Αθηνών και διεύθυνση Χειµάρρας 8Α, 15125 Μαρούσι, Αθήνα, µε ποσοστό
έκπτωσης 1,11% επί της νόµιµα διαµορφούµενη µέση τιµή πώλησης του Νοµού Θεσσαλονίκης του
Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 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 244.750,00€ πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι συνολικό ποσό 301.042,50€
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ στο οποίο περιλαµβάνεται και δικαίωµα προαίρεσης 25% ήτοι ποσό
48.950,00€ πλέον ΦΠΑ ήτοι ποσό 60.208,50€ συµπ/νου ΦΠΑ για την 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 και το οποίο έχει ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισµό της
εκτιµώµενης αξίας σύµφωνα και µε το άρθρο 8 του Π.∆ 60/07.
- Για την Οµάδα 3: Προµήθεια υγρών καυσίµων-Πετρέλαιο Θέρµανσης για το δήµο Αµπελοκήπων
Μενεµένης στην εταιρία ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ. µε ΑΦΜ 094461418 και ∆.Ο.Υ. ΦΑE Αθηνών και διεύθυνση Χειµάρρας 8Α, 15125 Μαρούσι,
Αθήνα, 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 2.843,75€ πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι συνολικό ποσό 3.497,81€
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ στο οποίο περιλαµβάνεται και δικαίωµα προαίρεσης 25% ήτοι ποσό 568,75€
πλέον ΦΠΑ ήτοι ποσό 699,56€ συµπ/νου ΦΠΑ για την 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 και το οποίο έχει ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισµό της
εκτιµώµενης αξίας σύµφωνα και µε το άρθρο 8 του Π.∆ 60/07.
- Για την Οµάδα 4: Προµήθεια λιπαντικών για το δήµο Αµπελοκήπων Μενεµένης στην εταιρία ELDONS
HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ, µε ΑΦΜ 095170766 και ∆.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας,
διεύθυνση Σουλίου 20- Ν. Χαλκηδόνα ΤΚ 14343 Αθήνα, συνολικής αξίας 10.425,18€ πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι
ποσό ανάθεσης 12.822,97€ συµπ/νου ΦΠΑ, δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η
προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισµού και χαµηλότερη
από τις δύο οι οποίες κατατέθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισµό.
- Για την Οµάδα 5: Προµήθεια υγρών καυσίµων-Πετρέλαιο Θέρµανσης για το ΝΠ∆∆-Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην εταιρία ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ. µε ΑΦΜ 094461418 και ∆.Ο.Υ. ΦΑE Αθηνών και διεύθυνση Χειµάρρας 8Α, 15125
Μαρούσι, Αθήνα, 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 5.687,50€ πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι συνολικό ποσό 6.995,62€
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ στο οποίο περιλαµβάνεται και δικαίωµα προαίρεσης 25% ήτοι ποσό
1.137,50€ πλέον ΦΠΑ ήτοι ποσό 1.399,13€ συµπ/νου ΦΠΑ για την 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 και το οποίο έχει ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισµό της
εκτιµώµενης αξίας σύµφωνα και µε το άρθρο 8 του Π.∆ 60/07.
- Για την Οµάδα 7: Προµήθεια υγρών καυσίµων-Πετρέλαιο Θέρµανσης για το ΝΠ∆∆-∆ηµοτικοί Παιδικοί
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ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ. µε ΑΦΜ 094461418 και ∆.Ο.Υ. ΦΑE Αθηνών και διεύθυνση Χειµάρρας 8Α, 15125
Μαρούσι, Αθήνα, 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 5.687,50€ πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι συνολικό ποσό 6.995,62€
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ στο οποίο περιλαµβάνεται και δικαίωµα προαίρεσης 25% ήτοι ποσό
1.137,50€ πλέον ΦΠΑ ήτοι ποσό 1.399,13€ συµπ/νου ΦΠΑ για την 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 και το οποίο έχει ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισµό της
εκτιµώµενης αξίας σύµφωνα και µε το άρθρο 8 του Π.∆ 60/07.
Γ) Αντίστοιχα, για τις εξής οµάδες:
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%
να κηρυχθεί ο διαγωνισµός ως άγονος, δεδοµένου ότι δεν κατατέθηκε καµία προσφορά.

Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του την ανωτέρω εισήγηση
του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει το από 12/04/16 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσµάτων.
Β) Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού για την «Προµήθεια Υγρών Καυσίµων και λιπαντικών
του δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης & των νοµικών του προσώπων».
Γ) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 067/2016.
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
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