
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Από το πρακτικό της 8/10/2013 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                
Πληρ:  Koυκουλιώτης Ε.  
Τηλ. 2313313689  
 
 
Αριθ. Απόφασης  174/2013                                               
  
Θέµα: Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προµήθεια Υγρών Καυσίµων δήµου Αµπελοκήπων 
Μενεµένης & των νοµικών του προσώπων για το έτος 2014». Κατακύρωση Αποτελέσµατος Μέρος 
∆ιαγωνισµού.   
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 8ην του µήνα 8η του έτους 2013 ηµέρα της 
εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 13,30µµ συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 
15579/4-10-2013 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:  
 
α) Παναγιωτίδης Γαβριήλ, πρόεδρος β) Γρούγιος Ηλίας, µέλος γ) Καραλιόπουλος Σωτήρης, µέλος Σιώπης 
Κων/νος, µέλος δ) Μεζίκης Βασίλειος, µέλος στ) Σουσλόγλου Νικόλαος, Λεµονίδου ∆έσποινα. 
 
Απόντες: Σάββα Αικατερίνη, Κατσαρός Ιωάννης.  
 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι µε 
την µε αριθµό 245/26-06-13 απόφαση δηµοτικού συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια Υγρών Καυσίµων δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης & των 
νοµικών του προσώπων για το έτος 2013» µε ενδεικτικό προϋπολογισµό 612.313,07€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% και µε την µε αριθµό 122/02-07-13 απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής, εγκρίθηκε η τεχνική έκθεση και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης. 

Αναλυτικότερα ο διαγωνισµός αφορούσε την προµήθεια τριών (3) «Κατηγοριών» ήτοι: Α) 
προµήθεια υγρών καυσίµων λιανική (1. Βενζίνη αµόλυβδη, 2. Πετρέλαιο diesel κίνησης λιανική), Β) 
Προµήθεια υγρών καυσίµων χονδρική (3. Πετρέλαιο diesel κίνησης χονδρική) και Γ) Προµήθεια 
υγρών καυσίµων χονδρική πετρέλαιο θέρµανσης, (4. Πετρέλαιο diesel θέρµανσης χονδρική) και οι 
διαγωνιζόµενοι µπορούσαν να υποβάλλουν προσφορά για µια ή περισσότερες κατηγορίες και για 
όποιο φορέα επιθυµούσαν ήτοι 1) για το δήµο Αµπελοκήπων Μενεµένης, 2) ΝΠ∆∆ Σχολική 
Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 3) ΝΠ∆∆ Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, 
4) ΝΠ∆∆- ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί –ΚΑΠΗ και 5) ΝΠΙ∆ Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση για τη 
συνολική όµως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «κατηγορίας».  
 

Την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, 03/09/13, στην επιτροπή κατατέθηκε ένας (1) φάκελος 
υποψήφιου αναδόχου από την εταιρία: 

1. ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ, 
αριθµ.πρωτ.προσφοράς 13885/02-09-13 

Σηµειώνεται ότι, η εταιρία κατέθεσε προσφορά για την κατηγορία προµήθεια υγρών καυσίµων 
χονδρικής και για όλους τους φορείς ήτοι 1) για το δήµο Αµπελοκήπων Μενεµένης, 2) ΝΠ∆∆ 
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 3) ΝΠ∆∆ Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης, 4) ΝΠ∆∆- ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί –ΚΑΠΗ και 5) ΝΠΙ∆ Κοινωφελής ∆ηµοτική 
Επιχείρηση.  

Αναλυτικότερα: 



Α/Α Περιγραφή Είδους Β) Γ) 
  Πετρέλαιο Diesel 

Κίνησης 
Χονδρική 

Πετρέλαιο 
Diesel 

Θέρµανσης 
Χονδρική 

 CPV 09134100-8 09135100-5 
1) ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 253.000 8.050 

Σηµειώνεται ότι περιλαµβάνεται δικαίωµα προαίρεσης 15% 
2) 
 

ΝΠ∆∆- ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 15.000 

3) ΝΠ∆∆- ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 10.000 

4) ΝΠ∆∆- ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΚΑΠΗ  20.000 
5) ΝΠΙ∆- ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  5.000 

 
Μετά τον σχετικό έλεγχο, η Επιτροπή του διαγωνισµού διαπίστωσε (σύµφωνα και µε το από 

03/09/13 πρακτικό της) ότι η εταιρία κατέθεσε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά σύµφωνα µε το άρθρο 
9 της µε αριθµό 1076/13 διακήρυξης του διαγωνισµού.  

Έπειτα, η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των τεχνικών στοιχείων της προσφοράς, και 
σύµφωνα µε το από 17/09/13 πρακτικό, η επιτροπή έκανε δεκτή την προσφορά, δεδοµένου ότι αυτή 
ήταν σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού  
 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υπ. Απόφασης «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών 
οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185Β).  

2. Τις διατάξεις του άρθρου  209 του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων». 

3. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 
4. Την υπ’ αριθµό 1076/13 ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού 
5. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικό προϋπολογισµό 
6. Το από 03/09/13 πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού 
7.  Το από 17/09/13 πρακτικό, αξιολόγηση τεχνικών προσφορών 
8. Το γεγονός ότι η περίληψη της παρούσας διακήρυξης είχε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε αριθµό εσωτερικής αναφοράς 2013-089138 και στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων 
∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης και σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 1 της 
υπ’ αριθ. 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 
Αγγελιοφόρος της Κυριακής). 

9. Το από 26/09/13 πρακτικό της επιτροπής, γνωµοδότηση διαγωνισµού 
 

κ α λ ε ί τ α ι  η  Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  
 
Α) Να εγκρίνει το από 26/09/13 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 

αποτελεσµάτων. 
Β) Να κατακυρώσει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού για την «Προµήθειας Υγρών Καυσίµων 
δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης & των νοµικών του προσώπων για το έτος 2014» 
ενδεικτικού προϋπολογι-σµού 612.313,07€ € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, για µέρος της 
ανάθεσης ήτοι για την προµήθεια υγρών καυσίµων χονδρικής πετρελαίου κίνησης και πετρελαίου 
θέρµανσης, για το δήµο και τα νοµικά πρόσωπα αυτού ήτοι 2) ΝΠ∆∆- ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 



ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ, 3) ΝΠ∆∆- ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ, 4) ΝΠ∆∆- ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΚΑΠΗ και 5) ΝΠΙ∆- ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

Αναλυτικότερα: 
Α/Α Περιγραφή Είδους Β) Γ) 
  Πετρέλαιο Diesel 

Κίνησης 
Χονδρική 

Πετρέλαιο 
Diesel 

Θέρµανσης 
Χονδρική 

 CPV 09134100-8 09135100-5 
1) ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 

ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 253.000 8.050 

Σηµειώνεται ότι περιλαµβάνεται δικαίωµα προαίρεσης 15% 
2) 
 

ΝΠ∆∆- ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 15.000 

3) ΝΠ∆∆- ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 10.000 

4) ΝΠ∆∆- ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ-ΚΑΠΗ  20.000 

5) ΝΠΙ∆- ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 5.000 

 
στην εταιρία µε επωνυµία ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ. µε ΑΦΜ 094461418, ∆.Ο.Υ Μεγάλων Επιχειρήσεων, διεύθυνση 
Χειµάρας 8Α, Μαρούσι, Αθήνα δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η 
προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισµού, 

σύµφωνα µε τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί της µέσης χονδρικής τιµής όπως αυτές 
προσδιορίζονται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκη- 
∆ιεύθυνση Ανάπτυξης, Τµήµα Εµπορίου & Τουρισµού. 

 
A/A Είδος Ποσοστό 

έκπτωσης 

1. Πετρέλαιο Diesel Κίνησης 
Χονδρική 

0,01% 

2. Πετρέλαιο Diesel Θέρµανσης 0,01% 

 
Η ανάθεση θα αφορά συνολικό ποσό πεντακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδες διακόσια εβδοµήντα 

δύο ευρώ και δώδεκα λεπτά (545.272,12€) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%  
Αναλυτικότερα:  
Για το δήµο Αµπελοκήπων Μενεµένης, η ανάθεση θα αφορά συνολικό ποσό 477.628,88€ 

Σηµειώνεται ότι στην παραπάνω ανάθεση έχει υπολογισθεί και δικαίωµα προαίρεσης 15%. Το 
δικαίωµα αυτό έχει ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας σύµφωνα και µε το 
άρθρο 8 του Π.∆ 60/07 και θα ενεργοποιηθεί µόνο 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. 

Για το ΝΠ∆∆-Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, η ανάθεση θα αφορά συνολικό 
ποσό 20.292,97€ 

Για το ΝΠ∆∆-Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, η ανάθεση θα αφορά συνολικό 
ποσό 13.528,65€ 



Για το ΝΠ∆∆- ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί –ΚΑΠΗ συνολικό ποσό 27.057,29€ και για το ΝΠΙ∆- 
Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση, συνολικό ποσό ανάθεσης 6.764,32€ 

 
Γ) Για την κατηγορία Προµήθεια υγρών καυσίµων λιανικής, ήτοι αµόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης 
για τον δήµο και τα νοµικά πρόσωπα, 4)ΝΠ∆∆- ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΚΑΠΗ και 5) ΝΠΙ∆- 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, να κηρύξει τον διαγωνισµό για τα είδη αυτά, δεδοµένου ότι δεν 
κατατέθηκε καµία προσφορά, ως άγονο. 
 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του την ανωτέρω εισήγηση 
του προέδρου  

 
      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

                                                                               Οµόφωνα 
Α). Εγκρίνει το από 26/09/13 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσµάτων 

για την «Προµήθειας Υγρών Καυσίµων δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης & των νοµικών 
του προσώπων για το έτος 2014» ενδεικτικού προϋπολογισµού 612.313,07€ € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. 

Β).  Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του ανωτέρω διαγωνισµού για µέρος της ανάθεσης ήτοι για την 
προµήθεια υγρών καυσίµων χονδρικής πετρελαίου κίνησης και πετρελαίου θέρµανσης, για το δήµο 
και τα νοµικά πρόσωπα αυτού ήτοι 2) ΝΠ∆∆- ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ, 3) ΝΠ∆∆- ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ, 4) ΝΠ∆∆- 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΚΑΠΗ και 5) ΝΠΙ∆- ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

Αναλυτικότερα: 
Α/Α Περιγραφή Είδους Β) Γ) 
  Πετρέλαιο Diesel 

Κίνησης 
Χονδρική 

Πετρέλαιο 
Diesel 

Θέρµανσης 
Χονδρική 

 CPV 09134100-8 09135100-5 
1) ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 

ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 253.000 8.050 

Σηµειώνεται ότι περιλαµβάνεται δικαίωµα προαίρεσης 15% 
2) 
 

ΝΠ∆∆- ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 15.000 

3) ΝΠ∆∆- ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 10.000 

4) ΝΠ∆∆- ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ-ΚΑΠΗ 

 20.000 

5) ΝΠΙ∆- ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  5.000 

 
στην εταιρία µε επωνυµία ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ. µε ΑΦΜ 094461418, ∆.Ο.Υ Μεγάλων Επιχειρήσεων, διεύθυνση 
Χειµάρας 8Α, Μαρούσι, Αθήνα δεδοµένου ότι κατέθεσαν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η 
προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του διαγωνισµού, 

σύµφωνα µε τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί της µέσης χονδρικής τιµής όπως αυτές 
προσδιορίζονται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκη- 
∆ιεύθυνση Ανάπτυξης, Τµήµα Εµπορίου & Τουρισµού. 

 



A
/
A 

Είδος Ποσοστό 
έκπτωσης 

1. Πετρέλαιο Diesel Κίνησης Χονδρική 0,01% 

2. Πετρέλαιο Diesel Θέρµανσης 0,01% 

 
Η ανάθεση θα αφορά συνολικό ποσό πεντακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδες διακόσια εβδοµήντα 

δύο ευρώ και δώδεκα λεπτά (545.272,12€) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%  
Αναλυτικότερα:  
Για το δήµο Αµπελοκήπων Μενεµένης, η ανάθεση θα αφορά συνολικό ποσό 477.628,88€ 

Σηµειώνεται ότι στην παραπάνω ανάθεση έχει υπολογισθεί και δικαίωµα προαίρεσης 15%. Το 
δικαίωµα αυτό έχει ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας σύµφωνα και µε το 
άρθρο 8 του Π.∆ 60/07 και θα ενεργοποιηθεί µόνο 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. 

Για το ΝΠ∆∆-Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, η ανάθεση θα αφορά συνολικό 
ποσό 20.292,97€ 

Για το ΝΠ∆∆-Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, η ανάθεση θα αφορά συνολικό 
ποσό 13.528,65€ 

Για το ΝΠ∆∆- ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί –ΚΑΠΗ συνολικό ποσό 27.057,29€ και για το ΝΠΙ∆- 
Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση, συνολικό ποσό ανάθεσης 6.764,32€ 

 
Γ). Για την κατηγορία Προµήθεια υγρών καυσίµων λιανικής, ήτοι αµόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης 
για τον δήµο και τα νοµικά πρόσωπα, 4)ΝΠ∆∆- ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΚΑΠΗ και 5) ΝΠΙ∆- 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, να κηρύξει τον διαγωνισµό για τα είδη αυτά, δεδοµένου ότι δεν 
κατατέθηκε καµία προσφορά, ως άγονο.  

 
∆). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο τη εκτέλεση της παρούσης. 

 
 
 Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  174/2013 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                      Τα Μέλη 
 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ  
                                                        Αµπελόκηποι  9/10/2013  
 
                                                        Ακριβές Απόσπασµα  
Ο Γραµµατέας                                             
                                                              Ο Πρόεδρος 
 
  
Ε. Κουκουλιώτης                                   Παναγιωτίδης Γαβριήλ 

 
 


