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Αριθ. Απόφασης  326/2014                                               

  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού επιτροπής κατά το στάδιο ελέγχου των τεχνικών προσφορών (2ο πρακτικό) για την 

«Προµήθεια Υγρών Καυσίµων και λιπαντικών του δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης & των νοµικών του 

προσώπων για το έτος 2015» 

 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 04ην του µήνα Νοεµβρίου του έτους 2014 
ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά 
από την 15405/31-10-2014 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)Παναγιωτίδης Γαβριήλ (Πρόεδρος), 2)Σιδηρόπουλος Σάββας(µέλος), 3)Καρράς Ευστράτιος (µέλος), 
4)ΚατζικάςΓεώργιος(µέλος) 5)Ράπτου Όλγα (µέλος), 6) Αποστολίδου Μαρία (µέλος),7)Καζαντζίδης 
Γεώργιος(µέλος), 8)Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή(µέλος) 
 
Απόντες: 1)Κουσενίδης Αλέξανδρος (µέλος) 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο έκτακτο θέµα το οποίο οµόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί σαν θέµα της 
ηµερησίας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι:  

 

Με την µε αριθµό 208/14 απόφαση δηµοτικού συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού διαγωνισµού για 

την «Προµήθεια Υγρών Καυσίµων και λιπαντικών του δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης & των νοµικών 

του προσώπων για το έτος 2015» 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 589.741,45€ 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% και µε την µε αριθµό 172/05-08-14 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 510.523,30€ µε ΦΠΑ και των νοµικών προσώπων αυτού ήτοι α) Σχολική Επιτροπή 

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, συνολικού ποσού 22.970,25€ µε ΦΠΑ, β) Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης συνολικού ποσού 15.313,50€ µε ΦΠΑ, γ) ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί-ΚΑΠΗ συνολικού ποσού 



 

 

32.688,48€€ µε ΦΠΑ και δ) την Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση (Κ∆Ε∆ΑΜ) συνολικού ποσού 8.245,92€€ µε 

ΦΠΑ 

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 χονδρική ) και ∆) 

Προµήθεια λιπαντικών και για όποιο φορέα επιθυµούν 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, 30-09-14, στην επιτροπή κατατέθηκαν έξι (6) φάκελοι υποψήφιων 

αναδόχων και συγκεκριµένα από τις εταιρείες: 

1. ΥΙΟΙ ΣΑΒΒΑ ΣΙ∆ΕΡΗ ΟΕ, αριθµ.πρωτ.προσφοράς 13570/29-09-14 

2. ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ, αριθµ.πρωτ. 

προσφοράς 13585/29-09-14 

3. ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜ. ΕΜΠ.ΕΙΣ.ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑ-

ΝΗΜΑΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙ-ΚΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ, διακρ.τίτλος ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΒΕΕΕ, 

αριθµ.πρωτ. προσφοράς 13585/29-09-14 

4. ELDON’S HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ, διακρ.τίτλος ELDON’ S 

HELLAS LTD, αριθµ.πρωτ.προσφοράς 13653/30-09-14 

5. ΓΙΟΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ, διακρ.τίτλος EUROCAR HELLAS LTD, αριθµ.πρωτ.προσφοράς  

13655/30-09-14  

6. ∆. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, αριθµ.πρωτ.προσφοράς 13654/30-09-14 

οι οποίοι κατέθεσαν προσφορές για τις εξής οµάδες: 
Οµάδα Υποψήφιες εταιρίες 

Φορέας: ∆ήµος Αµπελοκήπων Μενεµένης 
1. Προµήθεια υγρών καυσίµων λιανική ΥΙΟΙ ΣΑΒΒΑ ΣΙ∆ΕΡΗ ΟΕ 

2. Προµήθεια υγρών καυσίµων χονδρική ΕΚΟ ΑΒΕΕ 

3. Προµήθεια υγρών καυσίµων-πετρέλαιο 

θέρµανσης 

ΕΚΟ ΑΒΕΕ 

4. Προµήθεια λιπαντικών - ΕΚΟ ΑΒΕΕ 

- ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΒΕΕΕ 

- ELDON’ S HELLAS LTD 

- EUROCAR HELLAS LTD 

- ∆. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 
Φορέας: ΝΠ∆∆-Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 



 

 

5. Προµήθεια υγρών καυσίµων-πετρέλαιο 

θέρµανσης 

ΕΚΟ ΑΒΕΕ 

Φορέας: ΝΠ∆∆-Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
6. Προµήθεια υγρών καυσίµων-πετρέλαιο 

θέρµανσης 

ΕΚΟ ΑΒΕΕ 

Φορέας: ΝΠ∆∆-∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί-ΚΑΠΗ 
7. Προµήθεια υγρών καυσίµων λιανική ΥΙΟΙ ΣΑΒΒΑ ΣΙ∆ΕΡΗ ΟΕ 

8. Προµήθεια υγρών καυσίµων-πετρέλαιο 

θέρµανσης 

ΕΚΟ ΑΒΕΕ 

Φορέας: ΝΠΙ∆-Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση 
9. Προµήθεια υγρών καυσίµων λιανική ΥΙΟΙ ΣΑΒΒΑ ΣΙ∆ΕΡΗ ΟΕ 

 
Μετά τον σχετικό έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 14 της 

διακήρυξης του διαγωνισµού η Επιτροπή του διαγωνισµού διαπίστωσε (σύµφωνα και µε το από 30/09/14 

πρακτικό της) ότι όλες οι εταιρίες που συµµετείχαν στον διαγωνισµό κατέθεσαν τα ζητούµενα σύµφωνα µε την 

διακήρυξη δικαιολογητικά συµµετοχής. 

Έπειτα, σύµφωνα µε το άρθρο 19 της διακήρυξης του διαγωνισµού, το από 30/09/14 πρακτικό της 

επιτροπής, µε εισήγηση της επιτροπής, εγκρίθηκε µε την µε αριθµό 287/14 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής κατά της οποίας κατατέθηκε η µε αριθµό πρωτ. 14749/17-10-14 προσφυγή από την εταιρία 

µε επωνυµία ∆. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, ζητώντας την απόρριψη των προσφορών οι οποίες 

κατατέθηκαν από τις εταιρίες ΕΚΟ ΑΒΕΕ και ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΒΕΕΕ. 

Με την µε αριθµό 310/22-10-14 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, έγινε δεκτή εν µέρει η σχετική ένσταση 
µε αποτέλεσµα την απόρριψη της προσφοράς της εταιρίας ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΒΕΕΕ. 
 
Έχοντας υπόψη : 

Τις διατάξεις όπως ισχύουν: 

a. Του Π.∆.60/07 (ΦΕΚ 64 Α) «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»  

b.  Της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υπ. Απόφασης «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185Β).  

c. Του άρθρου  209 του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

d. Του Ν.2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 

e. Του άρθρου 48 του Ν.4111/13 (ΦΕΚ 18Α/25-01-13) µε τις οποίες κυρώθηκε και έχει ισχύ νόµου από τη 

δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η από 12 ∆εκεµβρίου 2012 Πράξη Νοµοθετικού 

Περιεχοµένου, σύµφωνα µε την οποία «Η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών-χορηγητών, για προµήθειες α. 

τροφίµων, β. λοιπών αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. 



 

 

πετρελαιοειδών και δ. φαρµάκων και αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες των ∆ήµων, των 

Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους προσώπων, πραγµατοποιείται εφεξής από τους οικείους ∆ήµους». 

f. Της Εγκυκλίου 3/11543/26-03-13 αναφορικά µε την «ανάδειξη προµηθευτών-χορηγητών προµηθειών των 

δήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυµάτων και των 

νοµικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσµων ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού». 

g. Την υπ’ αριθµό 1496/14 ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού 

h. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικό προϋπολογισµό 

9. Το από 03/11/14 πρακτικό διενέργειας της επιτροπής  

 
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 30/10/14 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας αναφορικά µε τον έλεγχο των τεχνικών 

προσφορών  

Β) Να κάνει αποδεκτές για την συνέχιση του διαγωνισµού, άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών τις εταιρίες 
ήτοι: 
1. ΥΙΟΙ ΣΑΒΒΑ ΣΙ∆ΕΡΗ ΟΕ, αριθµ.πρωτ.προσφοράς 13570/29-09-14 

2. ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ, αριθµ.πρωτ. 

προσφοράς 13585/29-09-14 

3. ELDON’S HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ, διακρ.τίτλος ELDON’ S 

HELLAS LTD, αριθµ.πρωτ.προσφοράς 13653/30-09-14 

4. ΓΙΟΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ, διακρ.τίτλος EUROCAR HELLAS LTD, αριθµ.πρωτ.προσφοράς  

13655/30-09-14  

5. ∆. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, αριθµ.πρωτ.προσφοράς 13654/30-09-14 

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

                               
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει το από 30/10/14 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας αναφορικά µε τον έλεγχο των τεχνικών 

προσφορών  

Β) Κάνει αποδεκτές για την συνέχιση του διαγωνισµού, άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών τις εταιρίες ήτοι: 
1. ΥΙΟΙ ΣΑΒΒΑ ΣΙ∆ΕΡΗ ΟΕ, αριθµ.πρωτ.προσφοράς 13570/29-09-14 

2. ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ, αριθµ.πρωτ. 

προσφοράς 13585/29-09-14 

3. ELDON’S HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ, διακρ.τίτλος ELDON’ S 

HELLAS LTD, αριθµ.πρωτ.προσφοράς 13653/30-09-14 

4. ΓΙΟΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ, διακρ.τίτλος EUROCAR HELLAS LTD, αριθµ.πρωτ.προσφοράς  

13655/30-09-14  

5. ∆. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, αριθµ.πρωτ.προσφοράς 13654/30-09-14 



 

 

 

Γ) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 

  
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  326/2014 

 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  
Ο Πρόεδρος                                          Τα Μέλη 
 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ  
                                                          Αµπελόκηποι 05/11/2014  
                                                                
                                                          Ακριβές Απόσπασµα  
Η Γραµµατέας                                          
                                                                   Ο Πρόεδρος 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                            Παναγιωτίδης Γαβριήλ 
 
 
 
 


