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ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προµήθεια Υγρών Καυσίµων και λιπαντικών του δήµου 
Αµπελοκήπων Μενεµένης & των νοµικών του προσώπων για το έτος 2015». Κατακύρωση Αποτελέσµατος 
∆ιαγωνισµού. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 2η του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους 2014 ηµέρα 
της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 
17021/28-11-2014 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) Καρράς Ευστράτιος (µέλος), 3)Σιδηρόπουλος Σάββας(µέλος) 4)  
Αποστολίδου Μαρία (µέλος), 5) Καζαντζίδης Γεώργιος(µέλος 6) Κουσενίδης Αλέξανδρος (µέλος), 7) Νοτάκης 
Ιωάννης, (µέλος) . 
 
Απόντες:1) Κατζικάς Γεώργιος (µέλος) 2) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή (µέλος). 
 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέµα της ηµερησίας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών τα εξής: 
Ιστορικό δηµοπρασίας: 
Με την µε αριθµό 203/14 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 αφορούσε 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 

Ειδικότερα, στον ενδεικτικό προϋπολογισµό του δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης περιλαµβάνεται και 
δικαίωµα προαίρεσης 20% 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 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 
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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, 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 ΥΛΙΚΩΝ 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 
Μετά τον σχετικό έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 14 της µε αριθµό 

1496/14 διακήρυξης του διαγωνισµού η επιτροπή του διαγωνισµού διαπίστωσε ότι όλες οι εταιρίες που 
συµµετείχαν στον διαγωνισµό κατέθεσαν τα ζητούµενα 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. 

Έπειτα, η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των τεχνικών στοιχείων των προσφορών, και σύµφωνα µε το 
από 30/10/14 πρακτικό, το οποίο εγκρίθηκε µε την µε αριθµό 326/14 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, 
έκανε δεκτές για την συνέχιση του διαγωνισµού όλες τις εταιρίες.  
Με βάσει τα παραπάνω, η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών, οι οποίες ήταν οι 
εξής: 

Φορέας: ∆ήµος Αµπελοκήπων Μενεµένης 
α/α Υποψήφιοι ανάδοχοι Οικονοµική Προσφορά 
Προµήθεια υγρών καυσίµων λιανική  
1. ΥΙΟΙ ΣΑΒΒΑ ΣΙ∆ΕΡΗ ΟΕ Ποσοστό έκπτωσης   0,01 % 
Προµήθεια υγρών καυσίµων χονδρική  
1. ΕΚΟ ΑΒΕΕ Ποσοστό έκπτωσης   - 5% (επιβάρυνση) 
Προµήθεια υγρών καυσίµων-πετρέλαιο θέρµανσης 
1. ΕΚΟ ΑΒΕΕ Ποσοστό έκπτωσης   - 5% (επιβάρυνση) 
Προµήθεια λιπαντικών  

1. ΕΚΟ ΑΒΕΕ 9.546,18€ χωρίς ΦΠΑ 11.741,80€ µε ΦΠΑ 
2. ELDON’ S HELLAS LTD 10.251,32€ χωρίς ΦΠΑ 12.609,12€ µε ΦΠΑ 
3. EUROCAR HELLAS LTD 11.260,80€ χωρίς ΦΠΑ 13.850,78€ µε ΦΠΑ 
4. ∆. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 12.668,00€ χωρίς ΦΠΑ 15.581,64€ µε ΦΠΑ 

Φορέας: ΝΠ∆∆-Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
Προµήθεια υγρών καυσίµων-πετρέλαιο θέρµανσης 
1.  ΕΚΟ ΑΒΕΕ Ποσοστό έκπτωσης  - 5% (επιβάρυνση) 
Φορέας: ΝΠ∆∆-Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
Προµήθεια υγρών καυσίµων-πετρέλαιο θέρµανσης  
1. ΕΚΟ ΑΒΕΕ Ποσοστό έκπτωσης   - 5% (επιβάρυνση) 
Φορέας: ΝΠ∆∆-∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί-ΚΑΠΗ 
Προµήθεια υγρών καυσίµων λιανική  
1. ΥΙΟΙ ΣΑΒΒΑ ΣΙ∆ΕΡΗ ΟΕ Ποσοστό έκπτωσης   0,01 % 
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Προµήθεια υγρών καυσίµων-πετρέλαιο θέρµανσης  
1. ΕΚΟ ΑΒΕΕ Ποσοστό έκπτωσης   - 5% (επιβάρυνση) 
Φορέας: ΝΠΙ∆-Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση 
Προµήθεια υγρών καυσίµων λιανική  
1.  ΥΙΟΙ ΣΑΒΒΑ ΣΙ∆ΕΡΗ ΟΕ Ποσοστό έκπτωσης   0,01 % 

 
 

Έχοντας υπόψη : 

Α)  Τις διατάξεις, όπως ισχύουν : 
1. 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»  

2. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα 
Καλλικράτης». 

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 Ν.2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 
6. Της µε αριθµ.Π1/4748/22-12-11 εγκυκλίου της Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

«Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1251/2011 της Επιτροπής για τα κατώτατα όρια εφαρµογής των οδηγιών 
2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ κατά τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων». 

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. Π1/3305/03.11.10 (ΦΕΚ 1789/12.11.10 τεύχος Β) απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συµβάσεων προµηθειών, 
κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ.5, 12, 13 και 16) του Ν.2286/95»  

9. Της Κ.Υ.Α.Π1/358/27.01.1999 (ΦΕΚ Β’92) «Εξαίρεση προµηθειών που πραγµατοποιούνται µε ανάδειξη 
χορηγητών-προµηθευτών από την ένταξη τους στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π)».  

10. Του Ν. 4152/13 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/12, 4093/12 και 4127/13» 
11. Της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου 12/12-12-12 (ΦΕΚ 240 Α/12-12-2012) : Έγκριση των Σχεδίων των 

Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου 
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο «Κύρια Σύµβαση 
Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης», της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της 
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και 
της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της ΤτΕ, 
µε τίτλο «∆ιευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή 
των Συµβάσεων και άλλες επείγουσες διατάξεις. 

12. Του άρθρο 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». 

13.  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». 

14. Του άρθρου 63 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93 Α/14-04-2014) «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών»  

 
Β) 1. Την µε αριθµό απόφ. 44/14 δηµοτικού Συµβουλίου της Κ∆Ε∆ΑΜ για την έγκριση διενέργειας της προµήθειας 

2. Την µε αριθµό απόφ. 12/14 δηµοτικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης 
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3. Την µε αριθµό απόφ. 14/14 δηµοτικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

4. Την µε αριθµό απόφ. 37/14 δηµοτικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί –
ΚΑΠΗ 

5. Την µε αριθµό απόφαση 208/14 δηµοτικού Συµβουλίου δήµου περί διενέργειας διαγωνισµού 
6. Την 172/05-08-14 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, 

συντάχθηκαν οι όροι του διαγωνισµού και έγινε η δέσµευση της πίστωσης για το έτος 2015. 
7. Την µε αριθµό 1496/2014 διακήρυξης του διαγωνισµού 
8. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικό προϋπολογισµό 
9. Το από 30/09/14 πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού 
10. Την µε αριθµό 310/22-10-14 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
11. Το από 30/10/14 πρακτικό της επιτροπής, αξιολόγηση τεχνικών προσφορών 
12. Την µε αριθµό 326/04-11-14 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
13. Το από 18/11/14 πρακτικό της επιτροπής, άνοιγµα οικονοµικών προσφορών, γνωµοδότηση 

 
Γ) Το γεγονός ότι η περίληψη της παρούσας διακήρυξης είχε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

µε αριθµό εσωτερικής αναφοράς 2014-104135 και 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 Αγγελιοφόρος της Κυριακής). Ακόµα, περίληψη της διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στο Κατάστηµα 
του ∆ήµου µε πρακτικό τοιχοκόλλησης, θα αποσταλεί στο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο καθώς και 
θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήµου www.ampelokipi-menemeni.gr καθώς και σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και πλήρες τεύχος στο «ΚΗΜ∆ΗΣ». 

 
 

 
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 18/11/14 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσµάτων. 
Β) Να κατακυρώσει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, για την ανάθεση της «Προµήθειας Υγρών Καυσίµων και 
λιπαντικών του δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης & των νοµικών του προσώπων για το έτος 2015»  ως 
εξής: 
- Την Οµάδα 1: Προµήθεια υγρών καυσίµων (αµόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης) για το δήµο, λιανική στην 
εταιρία ΥΙΟΙ ΣΑΒΒΑ ΣΙ∆ΕΡΗ ΟΕ. µε ΑΦΜ 082297360, ∆.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης, διεύθυνση Μοναστηρίου 82 
και τηλέφωνο 2310 517982, µε ποσοστό έκπτωσης 0,01% 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 64.286,65€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% στο οποίο 
περιλαµβάνεται και δικαίωµα προαίρεσης 20% ήτοι ποσό 10.714,44€ 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.  

- Την Οµάδα 2: Προµήθεια υγρών καυσίµων για το δήµο, χονδρική στην εταιρία ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ. µε ΑΦΜ 094461418 και ∆.Ο.Υ. ΦΑΒΕ 
Αθηνών, διεύθυνση Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 136-138, 57001, Θεσσαλονίκη, µε ποσοστό επιβάρυνσης 
5% 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 432.332,21€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% στο οποίο 
περιλαµβάνεται και δικαίωµα προαίρεσης 20% ήτοι ποσό 72.055,37€ σε περίπτωση που θα απαιτηθεί να 
παραταθεί η σύµβαση για την κάλυψη της δαπάνης του επιπλέον χρονικού διαστήµατος ή για να καλύψει 
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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.  

- Την Οµάδα 3: Προµήθεια υγρών καυσίµων για το δήµο, Πετρέλαιο θέρµανσης στην εταιρία ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ. µε ΑΦΜ 094461418 και ∆.Ο.Υ. ΦΑΒΕ 
Αθηνών, διεύθυνση Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 136-138, 57001, Θεσσαλονίκη, µε ποσοστό επιβάρυνσης 
5% 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 15.436,01€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% στο οποίο 
περιλαµβάνεται και δικαίωµα προαίρεσης 20% ήτοι ποσό 2.572,67€ 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.  

- Την Οµάδα 4: Προµήθεια λιπαντικών για το δήµο στην εταιρία ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ. µε ΑΦΜ 094461418 και ∆.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών, διεύθυνση 
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 136-138, 57001, Θεσσαλονίκη, συνολικής αξίας έντεκα χιλιάδων επτακοσίων 
σαράντα ένα ευρώ και ογδόντα λεπτών (11.741,80€) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, δεδοµένου ότι κατέθεσαν 
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του 
διαγωνισµού και χαµηλότερη από τις τέσσερις οι οποίες κατατέθηκαν στον διαγωνισµό. 

- Την Οµάδα 5: Προµήθεια υγρών καυσίµων για το ΝΠ∆∆ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, 
Πετρέλαιο θέρµανσης, στην εταιρία ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ. µε ΑΦΜ 094461418 και ∆.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών, διεύθυνση Λεωφόρος Γεωργικής 
Σχολής 136-138, 57001, Θεσσαλονίκη, µε ποσοστό επιβάρυνσης 5% 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 24.118,76€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. 

- Την Οµάδα 6: Προµήθεια υγρών καυσίµων για το ΝΠ∆∆ Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
Πετρέλαιο θέρµανσης, στην εταιρία ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ. µε ΑΦΜ 094461418 και ∆.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών, διεύθυνση Λεωφόρος Γεωργικής 
Σχολής 136-138, 57001, Θεσσαλονίκη, µε ποσοστό επιβάρυνσης 5% 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 16.079,18€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% 
-  Την Οµάδα 7: Προµήθεια υγρών καυσίµων για το ΝΠ∆∆-∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί-ΚΑΠΗ, λιανική στην 
εταιρία ΥΙΟΙ ΣΑΒΒΑ ΣΙ∆ΕΡΗ ΟΕ. µε ΑΦΜ 082297360, ∆.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης, διεύθυνση Μοναστηρίου 82 
και τηλέφωνο 2310 517982, µε ποσοστό έκπτωσης 0,01% 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 2.061,27€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% 
- Την Οµάδα 8: Προµήθεια υγρών καυσίµων για το ΝΠ∆∆-∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί-ΚΑΠΗ Πετρέλαιο 
θέρµανσης, στην εταιρία ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ-
∆ΩΝ. µε ΑΦΜ 094461418 και ∆.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών, διεύθυνση Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 136-138, 
57001, Θεσσαλονίκη, µε ποσοστό επιβάρυνσης 5% 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 39.554,77€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% 

- Την Οµάδα 9: Προµήθεια υγρών καυσίµων για το ΝΠΙ∆-Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση - Λιανική, στην 
εταιρία ΥΙΟΙ ΣΑΒΒΑ ΣΙ∆ΕΡΗ ΟΕ. µε ΑΦΜ 082297360, ∆.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης, διεύθυνση Μοναστηρίου 82 
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και τηλέφωνο 2310 517982, µε ποσοστό έκπτωσης 0,01% 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 8.245,10€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%.  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του την ανωτέρω εισήγηση του  
προέδρου, τις κατατεθείσες προσφορές 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
Απέχοντος του κου Νοτάκη.  
 
Εγκρίνει: 
Α). το από 18/11/14 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσµάτων που αφορά την 

«Προµήθεια Υγρών Καυσίµων και λιπαντικών του δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης & των νοµικών 
του προσώπων για το έτος 2015». 

Β). Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού για την ανάθεση της «Προµήθειας Υγρών Καυσίµων και 
λιπαντικών του δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης & των νοµικών του προσώπων για το έτος 2015»  ως 
εξής: 
- Την Οµάδα 1: Προµήθεια υγρών καυσίµων (αµόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης) για το δήµο, λιανική στην 
εταιρία ΥΙΟΙ ΣΑΒΒΑ ΣΙ∆ΕΡΗ ΟΕ. µε ΑΦΜ 082297360, ∆.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης, διεύθυνση Μοναστηρίου 82 
και τηλέφωνο 2310 517982, µε ποσοστό έκπτωσης 0,01% 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 64.286,65€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% στο οποίο 
περιλαµβάνεται και δικαίωµα προαίρεσης 20% ήτοι ποσό 10.714,44€ 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.  

- Την Οµάδα 2: Προµήθεια υγρών καυσίµων για το δήµο, χονδρική στην εταιρία ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ. µε ΑΦΜ 094461418 και ∆.Ο.Υ. ΦΑΒΕ 
Αθηνών, διεύθυνση Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 136-138, 57001, Θεσσαλονίκη, µε ποσοστό επιβάρυνσης 
5% 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 432.332,21€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% στο οποίο 
περιλαµβάνεται και δικαίωµα προαίρεσης 20% ήτοι ποσό 72.055,37€ 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.  

- Την Οµάδα 3: Προµήθεια υγρών καυσίµων για το δήµο, Πετρέλαιο θέρµανσης στην εταιρία ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ. µε ΑΦΜ 094461418 και ∆.Ο.Υ. ΦΑΒΕ 
Αθηνών, διεύθυνση Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 136-138, 57001, Θεσσαλονίκη, µε ποσοστό επιβάρυνσης 
5% 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 15.436,01€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% στο οποίο 
περιλαµβάνεται και δικαίωµα προαίρεσης 20% ήτοι ποσό 2.572,67€ σε περίπτωση που θα απαιτηθεί να 
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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.  

- Την Οµάδα 4: Προµήθεια λιπαντικών για το δήµο στην εταιρία ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ. µε ΑΦΜ 094461418 και ∆.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών, διεύθυνση 
Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 136-138, 57001, Θεσσαλονίκη, συνολικής αξίας έντεκα χιλιάδων επτακοσίων 
σαράντα ένα ευρώ και ογδόντα λεπτών (11.741,80€) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, δεδοµένου ότι κατέθεσαν 
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η προσφορά τους ήταν σύµφωνη µε την τεχνική έκθεση, προδιαγραφές του 
διαγωνισµού και χαµηλότερη από τις τέσσερις οι οποίες κατατέθηκαν στον διαγωνισµό. 

- Την Οµάδα 5: Προµήθεια υγρών καυσίµων για το ΝΠ∆∆ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, 
Πετρέλαιο θέρµανσης, στην εταιρία ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ. µε ΑΦΜ 094461418 και ∆.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών, διεύθυνση Λεωφόρος Γεωργικής 
Σχολής 136-138, 57001, Θεσσαλονίκη, µε ποσοστό επιβάρυνσης 5% 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 24.118,76€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. 

- Την Οµάδα 6: Προµήθεια υγρών καυσίµων για το ΝΠ∆∆ Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
Πετρέλαιο θέρµανσης, στην εταιρία ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ. µε ΑΦΜ 094461418 και ∆.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών, διεύθυνση Λεωφόρος Γεωργικής 
Σχολής 136-138, 57001, Θεσσαλονίκη, µε ποσοστό επιβάρυνσης 5% 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 16.079,18€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% 
-  Την Οµάδα 7: Προµήθεια υγρών καυσίµων για το ΝΠ∆∆-∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί-ΚΑΠΗ, λιανική στην 
εταιρία ΥΙΟΙ ΣΑΒΒΑ ΣΙ∆ΕΡΗ ΟΕ. µε ΑΦΜ 082297360, ∆.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης, διεύθυνση Μοναστηρίου 82 
και τηλέφωνο 2310 517982, µε ποσοστό έκπτωσης 0,01% 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 2.061,27€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% 
- Την Οµάδα 8: Προµήθεια υγρών καυσίµων για το ΝΠ∆∆-∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί-ΚΑΠΗ Πετρέλαιο 
θέρµανσης, στην εταιρία ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ-
∆ΩΝ. µε ΑΦΜ 094461418 και ∆.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών, διεύθυνση Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 136-138, 
57001, Θεσσαλονίκη, µε ποσοστό επιβάρυνσης 5% 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 39.554,77€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% 

- Την Οµάδα 9: Προµήθεια υγρών καυσίµων για το ΝΠΙ∆-Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση - Λιανική, στην 
εταιρία ΥΙΟΙ ΣΑΒΒΑ ΣΙ∆ΕΡΗ ΟΕ. µε ΑΦΜ 082297360, ∆.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης, διεύθυνση Μοναστηρίου 82 
και τηλέφωνο 2310 517982, µε ποσοστό έκπτωσης 0,01% 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 8.245,10€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% 
 
Γ). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 

  
 Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  355/2014 
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Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                          Τα Μέλη 
 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ  
                                                          Αµπελόκηποι 3/12/2014  
                                                                
                                                          Ακριβές Απόσπασµα  
Η Γραµµατέας                                          
                                                                   Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                            Παναγιωτίδης Γαβριήλ 
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