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ΠΡΟΣ 
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             ΘΕΜΑ:«Έγκριση πρακτικού  διεθνούς ανοικτού µειοδοτικού  διαγωνισµού για την 
προµήθεια « Υγρών Καυσίµων & Λιπαντικών έτους 2014» 
 
 Με την υπ’ αριθ. 38/24.02.2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια 
της προµήθειας υγρών καυσίµων και λιπαντικών έτους 2014 µε την διαδικασία του διεθνούς ανοικτού 
διαγωνισµού   και µε την  υπ’ αριθ. 202/02.06.2014 απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκαν 
:  α)η υπ’ αριθ. 09/2014 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος  β) οι όροι διακήρυξης και γ)   η δαπάνη και 
η διάθεση πίστωσης της εν θέµατι προµήθειας. Με την υπ’ αριθ. 1234/18197/03.06.2014 διακήρυξη 
ορίσθηκε η 14η Ιουλίου 2014  ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 9.30 – 10.00 να διεξαχθεί ο  διαγωνισµός για 
την εν θέµατι προµήθεια .  
 
 Στις 14/07/2014 και ώρα 9.30πµ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα συνήλθε η Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την προµήθεια «Υγρών Καυσίµων & Λιπαντικών έτους 2014» του ∆ήµου 
∆ιονύσου, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ .85/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής , 
προκειµένου να διενεργήσει τον διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου.  
 
 Εντός του χρόνου διενέργειας του διαγωνισµού  προσήλθε   η εταιρεία ∆ηµ. Λ. Μουστάκας – 
Ελ. Λ. Μουστάκας Ο.Ε. , καταθέτοντας όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά της διακήρυξης και 
προσφέροντας έκπτωση 0,05% επί της µέσης λιανικής τιµής πώλησης και τιµές µονάδος για τα 
λιπαντικά και τα λοιπά προϊόντα  εντός των τιµών του ενδεικτικού προϋπολογισµού .Έτσι η Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού συνέταξε το πρακτικό Νο1  που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, σύµφωνα 
µε το οποίο κάνει δεκτή την προσφορά της εταιρείας ∆ηµ. Λ. Μουστάκας – Ελ. Λ. Μουστάκας Ο.Ε.  .  

    
   Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του  άρθρου 

72 του Ν.3852/2010, προτείνεται : 
 

 
  Ι.-Η έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του  διαγωνισµού και 
 ΙΙ.- η κατακύρωση του διαγωνισµού για την προµήθεια « Υγρών Καυσίµων & Λιπαντικών έτους 
2014» συνολικού ποσού 300.000,00€  ,  στην εταιρεία ∆ηµ. Λ. Μουστάκας – Ελ. Λ. Μουστάκας Ο.Ε.  .  
 
              Ο ∆ήµαρχος 

 
 
 

       Καλαφατέλης Ιωάννης 
 
Συνηµµένα: Το πρακτικό του εν λόγω διαγωνισµού. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

   

Κοινοποίηση: 
1)Γραφείο ∆ηµάρχου 
2)Τµήµα Προµηθειών  

  

   



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 
 
 
Στον Άγιο Στέφανο την 14η του µήνα Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα ∆ευτέρα, στο δηµοτικό 
κατάστηµα του ∆ήµου ∆ιονύσου, συγκλήθηκε η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών (Απόφαση 85/2014 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου), αποτελούµενη από τους 
1. Παπαδόπουλο Απόστολο, 
2. Χρυσοµαλλίδου Οσία,   
3. Μεγαγιάννη ∆ηµήτρη, 
προκειµένου να διεξαχθεί ο διαγωνισµός. 
 
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της την υπ. αρ. 1234/18197/3.6.2014 διακήρυξη προµήθειας υγρών καυσίµων 
και λιπαντικών έτους 2014, και αφού έφθασε η ώρα (10:00) λήξης κατάθεσης των προσφορών, ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε λήξασα την παράδοση προσφορών. 
 
Προσήλθε ο κ. ∆ηµήτρης Μουστάκας µε Α∆Τ Ξ 417431 για την εταιρία υγρών καυσίµων «∆ηµ. Λ. 
Μουστάκας – Ελ. Λ. Μουστάκας Ο.Ε.». 
                                                                

Η Επιτροπή, προέβη, δηµόσια, στην αποσφράγιση του φακέλου του συµµετέχοντα, παρέλαβε και 
υπέγραψε τα δικαιολογητικά συµµετοχής του, και τα κατέγραψε στο συνηµµένο φύλλο.  
 
Κατόπιν, η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου της τεχνικής προσφοράς του 
συµµετέχοντα. 
 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή έκανε έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και διαπίστωσε ότι έχουν 
προσκοµισθεί όλα τα ζητούµενα, µε βάση την προαναφερθείσα διακήρυξη, δικαιολογητικά. 
 
Κατόπιν τούτου, και δεδοµένου ότι υπήρχε ένας συµµετέχων, ο οποίος πληρούσε τις προϋποθέσεις 
συµµετοχής, βάσει των προσκοµισθέντων δικαιολογητικών, η Επιτροπή αποσφράγισε το φάκελο της 
οικονοµικής προσφοράς και διαπίστωσε ότι η προσφερόµενη ενιαία έκπτωση για τα καύσιµα είναι 
0,05% επί της Μέσης Λιανικής Τιµής Πώλησης του κάθε είδους κατά την ηµέρα παράδοσης, ενώ οι 
τιµές των λιπαντικών και λοιπών σχετικών προϊόντων είναι ως ακολούθως: 
 
Λιπαντικό 20W50 Diesel 20 l: 90 € 
Λιπαντικό 20W50 Diesel 4 l:   24 € 
Λιπαντικό 20W50 Diesel 1 l:     6 € 
 
Λιπαντικό 20W50 βενζίνη 4 l: 24 € 
Λιπαντικό 20W50 βενζίνη 1 l:   6 € 
 
Λιπαντικό SAE 30, 4 l:   24 € 
Λιπαντικό SAE 30, 1 l:     6 € 
 
Υδραυλικό Λάδι Νο68, 20 l:  80 €  
 
Λάδι 2Τ, 1 l:      7 € 
Λάδι 2Τ, 0,2 l:      1,50 € 
 
Γράσο 0,8 Kg:      6 € 
 
Αντιψυκτικό 1 l:    6 € 
Αντιψυκτικό 4 l:  24 € 
 
Παραφλού 4 l:     7 € 
Παραφλού 1 l:     2 € 



 
AD BLUE 10 l:  15 € 

 
Οι ανωτέρω τιµές είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης 9/2014 του διαγωνισµού. 
 
Επειδή  
1. ο διαγωνισµός έλαβε όλη τη νόµιµη δηµοσιότητα στην Ελλάδα και την Ε.Ε., δεδοµένου ότι έχει 

προϋπολογισµό 300.000€, και, επιπλέον, γνωστοποιήθηκε εγγράφως και εγκαίρως (έγγραφο 
δήµου µε αρ. πρωτ. 18328/4.6.2014) σε όλα τα πρατήρια υγρών καυσίµων εντός των διοικητικών 
ορίων του δήµου,   

2. ο ∆ήµος επείγεται για την ανάδειξη προµηθευτή καυσίµων, δεδοµένου ότι το υπόλοιπο της 
υπάρχουσας σύµβασης εξαντλείται στο τέλος του µήνα,  

3. τα τελευταία τρία τουλάχιστον έτη σε κάθε παρόµοιο διαγωνισµό του δήµου, παρά το ότι αυτός 
διενεργείται µε τις ίδιες προϋποθέσεις (δηµοσιότητας και προσκλήσεων) δεν υπάρχει συµµετοχή 
κανενός άλλου πρατηρίου πλην του συµµετέχοντα, προφανώς λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος, και 

4. ο συµµετέχων προσέφερε στον τρέχοντα διαγωνισµό την ίδια έκπτωση και τιµές µε αυτές του 
προηγούµενου διαγωνισµού,  

η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού κάνει δεκτή την προσφορά της εταιρείας «∆ηµ. Λ. Μουστάκας – Ελ. Λ. 
Μουστάκας Ο.Ε.» και γνωµοδοτεί για την ανάθεση στην εν λόγω εταιρεία της προµήθειας υγρών 
καυσίµων και λιπαντικών του δήµου, σύµφωνα µε τη µελέτη 9/2014 της διακήρυξης 
1234/18197/3.6.2014.  
 
 
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού (85/2014 Α∆Σ) 
 

1. Παπαδόπουλος Απόστολος  
  
2. Χρυσοµαλλίδου Οσία 
  
3. Μεγαγιάννης ∆ηµήτρης 
 
 


