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ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
 
                                                                                               
             ΘΕΜΑ:«Έγκριση πρακτικού  ηλεκτρονικού διεθνούς δηµόσιου ανοικτού 
διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων κίνησης– θέρµανσης και λιπαντικών για τις 
ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και των νοµικών προσώπων αυτού για το έτος 2014-2015 
και λήψη σχετικής απόφασης». 
 
 
 
 Με την υπ’ αριθ. 196/29.10.2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η 
διενέργεια της προµήθειας καυσίµων κίνησης – θέρµανσης  και λιπαντικών µε την διαδικασία του 
διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού   και µε τις  υπ’ αριθ. 371/2014 & 397 /2014  αποφάσεις  της 
Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκαν :  α)η υπ’ αριθ. 25/2014 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος  β) 
οι όροι διακήρυξης και γ)   η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης της εν θέµατι προµήθειας  και µε 
την υπ’ αριθ. 64/10.03.2015 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό της 
επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης και αποφασίστηκε η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας µε τους ίδιους συµµετέχοντες αφού αυτοί υποβάλλον τα ζητούµενα δικαιολογητικά . 
 
 
  Ορίσθηκε από την επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού : α)ως καταληκτική 
ηµεροµηνία για την κατάθεση των δικαιολογητικών, τόσο σε ηλεκτρονική µορφή όσο και σε 
έντυπη,  από τους συµµετέχοντες η 18η Μαρτίου 2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15.00µ.µ.και β) η 
αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών αυτών που θα προκριθούν να γίνει την 23η Μαρτίου 
2015 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00π.µ. 
 
 
  Έτσι στις 23.03.2015 , η επιτροπή συνήλθε εκ νέου για την αξιολόγηση των οικονοµικών 
προσφορών ,αφού πρώτα είχε διαπιστώσει την πληρότητα των δικαιολογητικών που είχαν 
καταθέσει οι προµηθευτές µέσα στο χρόνο που τους είχε ζητηθεί  και το σύννοµο του 
περιεχοµένου τους  και συνέταξε το πρακτικό Νο2 που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας , σύµφωνα µε το οποίο καταγράφηκαν οι ακόλουθες τιµές:  
  
 
 
 
 
 
 
 
  



Προµηθευτής ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,Α

ΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
«ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ 

Ε.Π.Ε.» 

ΑΘΗΝΑ ∆ΙΟΝ. 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟ
Υ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Λ. 
∆ΗΜ. & 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Λ. 
ΕΛ. Ο.Ε. 

Οµάδα Α 
Υπό-οµάδα Α1 
Πετρέλαιο Κίνησης 
 

∆εν δόθηκε 
προσφορά 

∆εν δόθηκε 
προσφορά 

Έκπτωση 0,05% 
στη µέση τιµή 
λιανικής πώλησης 

Αµόλυβδη βενζίνη 
 

∆εν δόθηκε 
προσφορά 

∆εν δόθηκε 
προσφορά 

Έκπτωση 0,05% 
στη µέση τιµή 
λιανικής πώλησης 

Υπό-οµάδα Α2 
Λιπαντικά 
 

∆εν δόθηκε 
προσφορά 

∆εν δόθηκε 
προσφορά 

14.000,00 µε ΦΠΑ 
(∆ΕΝ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 
ΕΚΠΤΩΣΗ) 

Οµάδα Β 
Πετρέλαιο Θέρµανσης 
∆ήµου ∆ιονύσου 

Έκπτωση 1,65% στη 
µέση τιµή λιανικής 
πώλησης 

Έκπτωση 2,16% 
στη µέση τιµή 
λιανικής 
πώλησης 

Έκπτωση 0,05% 
στη µέση τιµή 
λιανικής πώλησης 

Οµάδα Γ 
Πετρέλαιο Θέρµανσης 
Α’ Βάθµιας  Σχολικής 
Επιτροπής 

Έκπτωση 1,65% στη 
µέση τιµή λιανικής 
πώλησης 

Έκπτωση 2,16% 
στη µέση τιµή 
λιανικής 
πώλησης 

Έκπτωση 0,05% 
στη µέση τιµή 
λιανικής πώλησης 

Οµάδα ∆ 
Πετρέλαιο Θέρµανσης 
β’ Βάθµιας  Σχολικής 
Επιτροπής 

Έκπτωση 1,65% στη 
µέση τιµή λιανικής 
πώλησης 

Έκπτωση 2,16% 
στη µέση τιµή 
λιανικής 
πώλησης 

Έκπτωση 0,05% 
στη µέση τιµή 
λιανικής πώλησης 

Οµάδα Ε 
Πετρέλαιο Θέρµανσης 
Ν.Π.∆.∆. «Ο ΘΕΣΠΙΣ» 

Έκπτωση 1,65% στη 
µέση τιµή λιανικής 
πώλησης 

Έκπτωση 2,16% 
στη µέση τιµή 
λιανικής 
πώλησης 

Έκπτωση 0,05% 
στη µέση τιµή 
λιανικής πώλησης 

 
    
   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 No 2 της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του  διαγωνισµού 
και 
 
 ΙΙ.- και  η κατακύρωση του διαγωνισµού ως ακολούθως : 

α) την οµάδα Α (Υπό-οµάδα Α1) : Πετρέλαιο κίνησης & αµόλυβδη βενζίνη για το ∆ήµο ∆ιονύσου 
,µε έκπτωση 0,05% στη µέση τιµή λιανικής πώλησης και µέχρι το ποσό των 449.000,00€ 
συµπ/νου ΦΠΑ , στην εταιρεία Μουστάκας Λ. ∆ηµ. & Μουστάκας Λ. Ελ. Ο.Ε. 

β) την οµάδα Α (Υπό-οµάδα Α2) : Λιπαντικά για το ∆ήµο ∆ιονύσου ,αντί του συνολικού ποσού 
14.000,00€ συµπ/νου ΦΠΑ , στην εταιρεία Μουστάκας Λ. ∆ηµ. & Μουστάκας Λ. Ελ. Ο.Ε. 

γ) την οµάδα Β: Πετρέλαιο θέρµανσης  για το ∆ήµο ∆ιονύσου , µε έκπτωση 2,16% στη µέση τιµή 
λιανικής πώλησης και µέχρι το ποσό των 36.000,00€ συµπ/νου ΦΠΑ, στην εταιρεία  Αθηνά ∆ιον. 
Παπαγεωργίου & ΣΙΑ Ε.Ε. 

δ) την οµάδα Γ: Πετρέλαιο θέρµανσης για το Ν.Π.∆.∆. «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου» , µε έκπτωση 2,16% στη µέση τιµή λιανικής 



πώλησης και µέχρι το ποσό των 48.000,00€ συµπ/νου ΦΠΑ, στην εταιρεία  Αθηνά ∆ιον. 
Παπαγεωργίου & ΣΙΑ Ε.Ε. 

ε) την οµάδα ∆: Πετρέλαιο θέρµανσης για το Ν.Π.∆.∆. «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου» , µε έκπτωση 2,16% στη µέση τιµή λιανικής 
πώλησης και µέχρι το ποσό των 90.000,00€ συµπ/νου ΦΠΑ, στην εταιρεία  Αθηνά ∆ιον. 
Παπαγεωργίου & ΣΙΑ Ε.Ε. 

στ) την οµάδα Ε: Πετρέλαιο θέρµανσης για το Ν.Π.∆.∆. «Οργανισµός Νεολαίας Άθλησης και 
Πολιτισµού ,Ο ΘΕΣΠΙΣ» , µε έκπτωση 2,16% στη µέση τιµή λιανικής πώλησης και µέχρι το ποσό 
των 18.000,00€ συµπ/νου ΦΠΑ, στην εταιρεία  Αθηνά ∆ιον. Παπαγεωργίου & ΣΙΑ Ε.Ε. 

 

 

 

 
 

 

              Η Αντιδήµαρχος  
 
 
 

                    Στέλλα-Σοφία Μαγγίνα 
 
 
 
 

 
Συνηµµένα: 1)Το πρακτικό Νο 2  του εν λόγω διαγωνισµού. 
        2) Οικονοµικές Προσφορές. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Κοινοποίηση: 
1)Γραφείο Προµηθειών 
2)∆/νση Περιβάλλοντος  

  

   



 
 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
Άγιος Στέφανος, 23-3-2015 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   
   
Ταχ. 
∆/νση: 

Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 

  

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος   
Τηλέφωνο: 2132030600   
Αριθ. Fax: 2132030630   

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2 

ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2014 – 2015 (Αρ. Απόφασης ∆ηµάρχου 2989/2014) 

 
Στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου ∆ιονύσου σήµερα 23-03-2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00π.µ.,  
συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε µε την υπ. αριθ. 85/19.03.2014 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ∆ιονύσου, προκειµένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις 
οικονοµικές προσφορές του υπ. αριθ. 4263 ηλεκτρονικού διαγωνισµού της υπ. αριθ. 
40288/2989/22/12/2014 διακήρυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου, για την ανάθεση της  προµήθειας 
καυσίµων κίνησης - θέρµανσης  & λιπαντικών , για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και των 
νοµικών προσώπων αυτού για το έτος 2014-2015 συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 
532.520,33€ πλέον Φ.Π.Α. 23% 122.479,67€ ήτοι συνολικής δαπάνης 655.000,00€ . 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 
Α/Α  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Τακτικό Μέλος,  Πρόεδρος Παπαδόπουλος Απόστολος 

2. Τακτικό Μέλος Χρυσοµαλλίδου Οσία 

3. Τακτικό Μέλος Μεγαγιάννης ∆ηµήτριος του Χρήστου 

 
Ο διαγωνισµός της προαναφερόµενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα σε αυτή, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(στο εξής σύστηµα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού 
συστήµατος τον αριθµό 4263. Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 64/10.03.2015 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το Πρακτικό Νο 1 της επιτροπής αξιολόγησης και η 
συνέχιση της ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας µε τους ίδιους συµµετέχοντες αφού 
αυτοί υποβάλλουν τα δικαιολογητικά όπως αυτά ζητούνται από τη διακήρυξη. Έτσι ορίσθηκε  
ως καταληκτική ηµεροµηνία για την κατάθεση των δικαιολογητικών η 18η Μαρτίου 2015 
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15.00µ.µ.Την επόµενη µέρα η επιτροπή αξιολόγησης έλεγξε  τα 
δικαιολογητικά και διαπίστωσε ότι όλοι οι συµµετέχοντες ορθός κατέθεσαν τα δικαιολογητικά 
και ορίσθηκε η 23η Μαρτίου και ώρα 10.00π.µ. για να γίνει η ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
οικονοµικών προσφορών.   
 
Στης 23 Μαρτίου 2015 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 η επιτροπή αξιολόγησης συνδέθηκε στο 
σύστηµα και αποσφράγισε τις ηλεκτρονικές οικονοµικές προσφορές των παρακάτω 
προµηθευτών:   
 



 
 

Προµηθευτής ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,Α

ΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
«ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ 

Ε.Π.Ε.» 

ΑΘΗΝΑ ∆ΙΟΝ. 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟ
Υ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Λ. 
∆ΗΜ. & 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Λ. 
ΕΛ. Ο.Ε. 

Οµάδα Α 
Υπό-οµάδα Α1 
Πετρέλαιο Κίνησης 
 

∆εν δόθηκε 
προσφορά 

∆εν δόθηκε 
προσφορά 

Έκπτωση 0,05% 
στη µέση τιµή 
λιανικής πώλησης 

Αµόλυβδη βενζίνη 
 

∆εν δόθηκε 
προσφορά 

∆εν δόθηκε 
προσφορά 

Έκπτωση 0,05% 
στη µέση τιµή 
λιανικής πώλησης 

Υπό-οµάδα Α2 
Λιπαντικά 
 

∆εν δόθηκε 
προσφορά 

∆εν δόθηκε 
προσφορά 

14.000,00 µε ΦΠΑ 
(∆ΕΝ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 
ΕΚΠΤΩΣΗ) 

Οµάδα Β 
Πετρέλαιο Θέρµανσης 
∆ήµου ∆ιονύσου 

Έκπτωση 1,65% στη 
µέση τιµή λιανικής 
πώλησης 

Έκπτωση 2,16% 
στη µέση τιµή 
λιανικής 
πώλησης 

Έκπτωση 0,05% 
στη µέση τιµή 
λιανικής πώλησης 

Οµάδα Γ 
Πετρέλαιο Θέρµανσης 
Α’ Βάθµιας  Σχολικής 
Επιτροπής 

Έκπτωση 1,65% στη 
µέση τιµή λιανικής 
πώλησης 

Έκπτωση 2,16% 
στη µέση τιµή 
λιανικής 
πώλησης 

Έκπτωση 0,05% 
στη µέση τιµή 
λιανικής πώλησης 

Οµάδα ∆ 
Πετρέλαιο Θέρµανσης 
β’ Βάθµιας  Σχολικής 
Επιτροπής 

Έκπτωση 1,65% στη 
µέση τιµή λιανικής 
πώλησης 

Έκπτωση 2,16% 
στη µέση τιµή 
λιανικής 
πώλησης 

Έκπτωση 0,05% 
στη µέση τιµή 
λιανικής πώλησης 

Οµάδα Ε 
Πετρέλαιο Θέρµανσης 
Ν.Π.∆.∆. «Ο ΘΕΣΠΙΣ» 

Έκπτωση 1,65% στη 
µέση τιµή λιανικής 
πώλησης 

Έκπτωση 2,16% 
στη µέση τιµή 
λιανικής 
πώλησης 

Έκπτωση 0,05% 
στη µέση τιµή 
λιανικής πώλησης 

 
Από την αξιολόγηση των ως άνω υποβληθέντων οικονοµικών προσφορών και τον έλεγχο 
αυτών από την ηλεκτρονική πλατφόρµα (επισυνάπτονται στο Παράρτηµα Α), η επιτροπή 
διαγωνισµού προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή  την κατακύρωση της προµήθειας στις 
εταιρείες: 
 

α/α Προµηθευτής Οµάδα              Σύνολο 

1α ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Λ. 

∆ΗΜ. & ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ 

Λ. ΕΛ. Ο.Ε. 

Οµάδα Α  

(Υπό-οµάδα Α1) 

Πετρέλαιο κίνησης & 

Αµόλυβδη Βενζίνη 

Με ποσοστό έκπτωσης 
0,05% στη µέση τιµή 

λιανική πώλησης 

1β ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Λ. 

∆ΗΜ. & ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ 

Λ. ΕΛ. Ο.Ε. 

Οµάδα Α  

(Υπό-οµάδα Α2) 

Λιπαντικά  

14.000,00 € µε ΦΠΑ 

(όπως αναλυτικά 

αναφέρονται στην 

συνηµµένη προσφορά του 

προµηθευτή) 



α/α Προµηθευτής Οµάδα              Σύνολο 

2 ΑΘΗΝΑ ∆ΙΟΝ. 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ 

ΣΙΑ Ε.Ε. 

Οµάδα Β, Γ, ∆ & Ε 

Πετρέλαιο Θέρµανσης για 

το ∆ήµο & τα νοµικά του 

πρόσωπα 

Με ποσοστό έκπτωσης 

2,16% στη µέση τιµή 

λιανική πώλησης 

 

Στο σηµείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 
καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα. 

 

 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

 

 

             Παπαδόπουλος Απόστολος 

 

 

1) Χρυσοµαλλίδου Οσία 

 

 

2) Μεγαγιάννης ∆ηµήτριος του Χρήστου 

 
 

Για την ακρίβεια των υπογραφών, 
Η Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

 
 

Στέλλα Σοφία Μαγγίνα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


