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ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  29 & 
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Πληρ. Χρυσαφογεώργη Μαρία 
ΤΗΛ : 213 2030613- Fax : 2132030630 
 
 
 

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 
2016-2017 και λήψη σχετικής απόφασης». 
 
 

Με την υπ’ αριθ. 254/29.08.2016 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 
πρακτικό Νο 1 της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης και αποφασίστηκε η συνέχιση της 
διαγωνιστικής διαδικασίας . 
 

Στις 09.09.2016 και ώρα 11.30πµ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα συνήλθε η Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για την προµήθεια « Καυσίµων κίνησης –θέρµανσης και 
λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και των νοµικών προσώπων αυτού για το έτος 
2016-2017» , που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ.63/19.04.2016 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου , προκειµένου να διενεργήσει την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονοµικών 
προσφορών .  

Η επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού συνέταξε το πρακτικό Νο2 ,που αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, και σύµφωνα µε το οποίο :  

 
«…..Στις  9η Σεπτεµβρίου 2016 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 πµ. η επιτροπή, για την 
ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστηµα µε τα διαπιστευτήρια, 
(όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του προέδρου της, επέλεξε τον 
ηλεκτρονικό διαγωνισµό 25241 και διαπίστωσε ότι αφενός οι οικονοµικές προσφορές ήταν 
κλειδωµένες, αφετέρου είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία για τον αποκλεισµό της προσφοράς της 
εταιρίας «ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Ε»  και µε α/α 
προσφοράς 36585, ώστε να µην αποσφραγιστή η οικονοµική προσφορά της.  
 
Η επιτροπή επισηµαίνει ότι µέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση 
στο περιεχόµενό των οικονοµικών προσφορών. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος και τα µέλη της 
επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών 
καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρµα του συστήµατος τα διαπιστευτήρια τους, (όνοµα 
χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειµένου να αποσφραγισθούν οι 
προσφορές. Αµέσως µετά την παραπάνω διαδικασία οι οικονοµικές προσφορές 
αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριµένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Οικονοµική 
προσφορά» των προσφορών µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο 
περιεχόµενο τους.  
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Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, η επιτροπή  διαπίστωσε ότι 
οι οικονοµικοί  φορείς είχαν υποβάλει τις προσφορές και κατέγραψε τις ακόλουθες τιµές : 
 
 

Προµηθευτής ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
«ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ 

Ε.Π.Ε.» 

ΑΘΗΝΑ ∆ΙΟΝ. 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

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 

ΜΕΣΟ-ΣΤΑΘΜΙΚΗ 
ΕΚΠΤΩΣΗ 2,53% 

Οµάδα Β 
Πετρέλαιο Θέρµανσης 
∆ήµου ∆ιονύσου 

Έκπτωση 6,25% στη 
µέση τιµή λιανικής 
πώλησης την ηµέρα 
παράδοσης. 

Έκπτωση 5,95% στη 
µέση τιµή λιανικής 
πώλησης την ηµέρα 
παράδοσης. 

Έκπτωση 0,5% 
στη µέση τιµή 
λιανικής πώλησης 
την ηµέρα 
παράδοσης. 

Οµάδα Γ 
Πετρέλαιο Θέρµανσης 
Α’ Βάθ/µιας  Σχολικής 
Επιτροπής 

Έκπτωση 6,25% στη 
µέση τιµή λιανικής 
πώλησης την ηµέρα 
παράδοσης. 

Έκπτωση 5,95% στη 
µέση τιµή λιανικής 
πώλησης την ηµέρα 
παράδοσης. 

Έκπτωση 0,5% 
στη µέση τιµή 
λιανικής πώλησης 
την ηµέρα 
παράδοσης. 
 
 

Οµάδα ∆ 
 
Πετρέλαιο Θέρµανσης 
β’ Βάθ/µιας  Σχολικής 
Επιτροπής 

Έκπτωση 6,25% στη 
µέση τιµή λιανικής 
πώλησης την ηµέρα 
παράδοσης. 

Έκπτωση 5,95% στη 
µέση τιµή λιανικής 
πώλησης την ηµέρα 
παράδοσης. 

Έκπτωση 0,5% 
στη µέση τιµή 
λιανικής πώλησης 
την ηµέρα 
παράδοσης. 

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

Έκπτωση 6,25% στη 
µέση τιµή λιανικής 
πώλησης την ηµέρα 
παράδοσης. 

Έκπτωση 5,95% στη 
µέση τιµή λιανικής 
πώλησης την ηµέρα 
παράδοσης. 

Έκπτωση 0,5% 
στη µέση τιµή 
λιανικής πώλησης 
την ηµέρα 
παράδοσης. 

Οµάδα Στ 
Πετρέλαιο Θέρµανσης 
Ν.Π.∆.∆. «Η ΕΣΤΙΑ» 

Έκπτωση 6,25% στη 
µέση τιµή λιανικής 
πώλησης την ηµέρα 
παράδοσης. 

Έκπτωση 5,95% στη 
µέση τιµή λιανικής 
πώλησης την ηµέρα 
παράδοσης. 

Έκπτωση 0,5% 
στη µέση τιµή 
λιανικής πώλησης 
την ηµέρα 
παράδοσης. 

 
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 ανά 
οµάδα στις εταιρείες όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 
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α/α Προµηθευτής Οµάδα              Σύνολο 

1α ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Λ. ∆ΗΜ. 
& ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Λ. ΕΛ. 
Ο.Ε. 

Οµάδα Α  
(Υπό-οµάδα Α1) 

Πετρέλαιο κίνησης & 
Αµόλυβδη Βενζίνη 

Για το σύνολο του 
προϋπολογισµού, ήτοι ποσό 
295.528,4553€ πλέον του 

αναλογούντος ΦΠΑ 24%.  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  

Για το σύνολο του 
προϋπολογισµού, ήτοι ποσό 

11.382,11€ πλέον του 
αναλογούντος ΦΠΑ 24%. (Η 
αναλυτική τιµή ανά είδος ανά 
συσκευασία προσδιορίζεται 

αναλυτικά στο έντυπο 
υποβολής της οικονοµικής 

προσφοράς του προµηθευτή, το 
οπόιο προσαρτάτε και αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσης) 

2 ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
«ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ 

Ε.Π.Ε.» 

Οµάδα Β, 
Πετρέλαιο Θέρµανσης  

∆ήµου ∆ιονύσου 

Για το σύνολο του 
προϋπολογισµού, ήτοι ποσό 

18.291,000€ πλέον του 
αναλογούντος ΦΠΑ 24%.  Με 
ποσοστό έκπτωσης 6,25% στη 
µέση τιµή λιανική πώλησης, 

σύµφωνα µε την υποβληθείσα 
οικονοµική προσφορά η οποία 

προσαρτάτε και αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της 

παρούσης. 
3 ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

«ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ 
Ε.Π.Ε.» 

Οµάδα Γ, 
Πετρέλαιο Θέρµανσης 
Α’ Βάθ/µιας  Σχολικής 
Επιτροπής 

Για το σύνολο του 
προϋπολογισµού, ήτοι ποσό 

73.164,000€ πλέον του 
αναλογούντος ΦΠΑ 24%.  Με 
ποσοστό έκπτωσης 6,25% στη 

µέση τιµή λιανική πώλησης 
4 ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

«ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ 
Ε.Π.Ε.» 

Οµάδα ∆, 
Πετρέλαιο Θέρµανσης 
Β’ Βάθ/µιας  Σχολικής 
Επιτροπής 

Για το σύνολο του 
προϋπολογισµού, ήτοι ποσό 

73.164,000€ πλέον του 
αναλογούντος ΦΠΑ 24%.  Με 
ποσοστό έκπτωσης 6,25% στη 

µέση τιµή λιανική πώλησης 
5 ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

«ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ 
Ε.Π.Ε.» 

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

Για το σύνολο του 
προϋπολογισµού, ήτοι ποσό 

12.194,000€ πλέον του 
αναλογούντος ΦΠΑ 24%.  Με 
ποσοστό έκπτωσης 6,25% στη 

µέση τιµή λιανική πώλησης 
6 ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

«ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ 
Ε.Π.Ε.» 

Οµάδα ΣΤ, 
Πετρέλαιο Θέρµανσης 
Ν.Π.∆.∆. «Η ΕΣΤΙΑ» 

Για το σύνολο του 
προϋπολογισµού, ήτοι ποσό 

28.452,669€ πλέον του 
αναλογούντος ΦΠΑ 24%.  Με 
ποσοστό έκπτωσης 6,25% 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…» 
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 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 
295.528,4553€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ   , στην εταιρεία Μουστάκας Λ. ∆ηµ. & 
Μουστάκας Λ. Ελ. Ο.Ε. 

β) την οµάδα Α (Υπό-οµάδα Α2) : Λιπαντικά για το ∆ήµο ∆ιονύσου και µέχρι το ποσό των 
11.382,11€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ , στην εταιρεία Μουστάκας Λ. ∆ηµ. & Μουστάκας Λ. 
Ελ. Ο.Ε. 

γ) την οµάδα Β: Πετρέλαιο θέρµανσης  για το ∆ήµο ∆ιονύσου , µε έκπτωση 6,25% στη µέση 
τιµή λιανικής πώλησης και µέχρι το ποσό των 18.291,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, στην 
εταιρεία  «Οικοθέρµανση Ε.Π.Ε.». 

δ) την οµάδα Γ: Πετρέλαιο θέρµανσης για το Ν.Π.∆.∆. «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου» , µε έκπτωση 6,25% στη µέση τιµή λιανικής 
πώλησης και µέχρι το ποσό των 73.164,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, στην εταιρεία  
«Οικοθέρµανση Ε.Π.Ε.». 

ε) την οµάδα ∆: Πετρέλαιο θέρµανσης για το Ν.Π.∆.∆. «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου» , µε έκπτωση 6,25% στη µέση τιµή λιανικής 
πώλησης και µέχρι το ποσό των 73.164,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, στην εταιρεία  
«Οικοθέρµανση Ε.Π.Ε.». 

στ) την οµάδα Ε: Πετρέλαιο θέρµανσης για το Ν.Π.∆.∆. «Οργανισµός Νεολαίας Άθλησης και 
Πολιτισµού ,Ο ΘΕΣΠΙΣ» , µε έκπτωση 6,25% στη µέση τιµή λιανικής πώλησης και µέχρι το 
ποσό των 12.194,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, στην εταιρεία  «Οικοθέρµανση Ε.Π.Ε.». 

ζ) την οµάδα ΣΤ: Πετρέλαιο θέρµανσης για το Ν.Π.∆.∆. «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη 
και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου ,Η ΕΣΤΙΑ» , µε έκπτωση 6,25% στη µέση τιµή λιανικής πώλησης 
και µέχρι το ποσό των 28.452,669€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, στην εταιρεία  
«Οικοθέρµανση Ε.Π.Ε.». 

 

       Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρησης  

 
 
 

                    Στέλλα-Σοφία Μαγγίνα 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

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

  

   


