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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 29/2019 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 24 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10,00 πμ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου
Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την
αριθμ.14705/20-12-2019 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75
του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με έξι (6) παρόντα και τρία (3) απόντα μελή επί
συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος
2. Ψωμάς Αλ/νδρος-Αντιδήμαρχος
3. Σύρτας Γεώργιος- Αντιδήμαρχος4. Ηλιάδης Μιχαήλ
5. Κιλατζίδης Ελευθέριος
6. Παυλίδης Πέτρος

(Πρόεδρος)
(τακτικό μέλος)
(τακτικό μέλος)
(τακτικό μέλος)
(αναπληρ.μέλος)
(αναπληρ.μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σαρίδης ΄Αλκης (τακτικό μέλος)
2.Σμολοκτός Νικόλαος (Αντιπρόεδρος) (τακτ.μέλος)
3.Ντεμίρης Αθανάσιος (τακτικό μέλος)

Οι οποίοι δεν ήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ.Μαναρίδου Αλεξάνδρα
Αριθ.Απόφ. 182/2019
ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικών 1 και 2 για την ανάδειξη των προσωρινών αναδόχων της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020»
ο

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4
θέμα της ημερήσιας διάταξης προσκόμισε το από 6.12.2019 Πρακτικό 1
(αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών) του διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020» στο οποίο
μεταξύ των άλλων αναφέρονται τα εξής:
«Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθ. 125/2019 Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ που υποβλήθηκαν στον ηλεκτρονικό
διαγωνισμό της υπ΄αριθ. 12091/25.10.2019 διακήρυξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ –ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π. ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020», συνολικού προϋπολογισμού 277.624,83€ πλέον
ΦΠΑ.Ο διεθνής

μειοδοτικός διαγωνισμός

έλαβε τον υπ΄ αριθ. 81075 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, η δε

προαναφερόμενη διακήρυξη δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ «19 PROC005758394 2019-10-25 »
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, την υπ. αριθ. 12091/25.10.2019 διακήρυξη, για την
«Προμήθεια υγρών καυσίμων –ελαιολιπαντικών για το Δήμο Προσοτσάνης και τα Ν.Π. για το έτος 2020» και το νομικό
πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής :
Ο διαγωνισμός της

προαναφερόμενης

διακήρυξης

διεξήχθη

ηλεκτρονικά,

σύμφωνα

με τα

αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και είχε λάβει τον αύξοντα
αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 81075. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 2-12-2019 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 6-
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12-2019 και ώρα 11:00 π.μ.
Η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφρ
φράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια,
διαπ
(όνομα
χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσ
σβασης) και επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 81075 και διαπίστωσε ότι αφενός
ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν
έ
υποβληθεί εμπρόθεσμα
στο διαγωνισμό, προσφορές από τους παρακάτω οικονομικούς φορείς, και με τους παρακάτω μοναδικούς αριθμούς
συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ :

Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των
προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική
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 προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν
αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά
συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο
τους. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη
διακήρυξη
κήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού.
Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3 της διακήρυξης εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω
στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά
υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη
μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε
πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι
είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο,
καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία
σ
και
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014
ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης , οι οικονομικοί
οικονομικοί φορείς κατέθεσαν στο πρωτόκολλο του Δήμου
εμπρόθεσμα τους παρακάτω φακέλους οι οποίοι έλαβαν τους εξής αριθμούς πρωτοκόλλου:
Α/Α

Προμηθευτής

Αριθμός πρωτοκόλλου

Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1

13904/03.12.2019
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

2

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΚΙΝΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

13925/03.12.2019
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3

ΜΕΛΕΝΕΚΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

13934/03.12.2019

4

ELDON’S HELLAS LTD

14008/04.12.2019

Συνεπώς ο αντίστοιχος ενσφράγιστος φάκελος υποβλήθηκε εμπροθέσμως και νομοτύπως από τους συμμετέχοντες
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.
Στην συνέχεια

η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου

συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» που είχαν υποβάλλει

του ηλεκτρονικού φακέλου «Δικαιολογητικά

οι συμμετέχοντες. Οι διαγωνιζόμενοι και τα δικαιολογητικά που

υπέβαλλαν είναι τα εξής όπως αναγράφονται με σειρά προτεραιότητας βάση πρωτοκόλλου στον ανωτέρω πίνακα :
•

Η εταιρεία « Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» κατέθεσε
στον ηλεκτρονικό του φάκελο τα εξής δικαιολογητικά :
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Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τον ηλεκτρονικό φάκελο των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών και τον
φάκελο της εταιρείας «Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» εξέτασε τα
παρακάτω απαιτούμενα (σε αυτό το στάδιο) δικαιολογητικά τα οποία και έχουν ως εξής :
•

Κατατέθηκε το ΕΕΕΣ το οποίο είναι αποδεκτό σύμφωνα με την διακήρυξη και είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο
από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας κ. Λάζαρο Παλαιολόγου .

•

Κατατέθηκε η υπ΄αριθμ. 8628/1001/10504/26.11.2019 εγγυητική επιστολή της Συνεταιριστικής Τράπεζας
Δράμας ποσού 158,00€ η οποία αφόρα την ομάδα 10 και η οποία είναι συνταγμένη σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία οπότε κρίνεται αποδεκτή .

•

Κατατέθηκε Υπεύθυνη Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη στην οποία αναφέρονται τα οριζόμενα στα
άρθρα 2.4.3.1 και 2.4.3.2 της διακήρυξης , οι οποίες αναγράφουν όλα τα απαιτούμενα, οπότε κρίνεται
αποδεκτή .

•

Κατατέθηκαν όλα τα σχετικά ΦΕΚ και πιστοποιητικά από το ΓΕΜΗ τα οποία αναφέρονται στην εκπροσώπηση
της εταιρείας τα οποία είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη και κρίνονται αποδεκτά.

•

Η ατομικής επιχείρηση «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΚΙΝΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» κατέθεσε στον ηλεκτρονικό του φάκελο
τα εξής δικαιολογητικά :
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Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τον ηλεκτρονικό φάκελο των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών και τον
φάκελο της επιχείρησης «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΚΙΝΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» εξέτασε τα παρακάτω απαιτούμενα ( σε αυτό το στάδιο )
δικαιολογητικά τα οποία και έχουν ως εξής :
•

Κατατέθηκε το ΕΕΕΣ το οποίο είναι αποδεκτό σύμφωνα με την διακήρυξη και είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο
από τον κ. Κεσκίνογλου Ιωάννη .

•

Κατατέθηκε η υπ΄αριθμ. 2327/28.11.2019 εγγυητική επιστολή του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων
ποσού 1.238,00 € η οποία αφόρα τις «γραμμές»1,2,3,4,5,7,9 και η οποία είναι συνταγμένη σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία οπότε κρίνεται αποδεκτή .

•

Κατατέθηκε Υπεύθυνη Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη στην οποία αναφέρονται τα οριζόμενα στα
άρθρα 2.4.3.1 και 2.4.3.2 της διακήρυξης , οι οποίες αναγράφουν όλα τα απαιτούμενα, οπότε κρίνεται
αποδεκτή .

•

Κατατέθηκαν όλα τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης, φορολογική και ασφαλιστική
ενημερότητα , ποινικό μητρώο , πιστοποιητικό πρωτοδικείου .

•

Ο κ. Μελενεκλής Στυλιανός κατέθεσε στον ηλεκτρονικό του φάκελο τα εξής δικαιολογητικά :
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Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τον ηλεκτρονικό φάκελο των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών και τον
φάκελο της επιχείρησης του κ.

Μελενεκλή Στυλιανού

εξέτασε τα παρακάτω απαιτούμενα ( σε αυτό το στάδιο )

δικαιολογητικά τα οποία και έχουν ως εξής :
•

Κατατέθηκε το ΕΕΕΣ το οποίο είναι αποδεκτό σύμφωνα με την διακήρυξη και είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο
από τον κ. Μελενεκλή Στυλιανό .

•

Κατατέθηκε η υπ΄αριθμ. 00380/1030/009268 /29.11.2019 εγγυητική επιστολή της Συνεταιριστικής Τράπεζας
Δράμας ποσού 1.381,00 € η οποία αφόρα τις «γραμμές» 6 και 8 και η οποία είναι συνταγμένη σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία οπότε κρίνεται αποδεκτή .

•

Κατατέθηκε η Υπεύθυνη Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη στην οποία αναφέρονται τα οριζόμενα στα
άρθρα 2.4.3.1 και 2.4.3.2 της διακήρυξης , οπότε κρίνεται αποδεκτή .

•

Κατατέθηκε η άδεια λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
2.4.3.2. (δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς της διακήρυξης ) η οποία κρίνεται αποδεκτή επίσης
κατατέθηκε πιστοποιητικό του επιμελητήριου από το οποίο φαίνεται το αντικείμενο της επιχείρησης το
οποίο επίσης είναι αποδεκτό .

•

Η εταιρεία ELDONS HELLAS LTD κατέθεσε στον ηλεκτρονικό του φάκελο τα εξής δικαιολογητικά :
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Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τον ηλεκτρονικό φάκελο των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών και τον
φάκελο της εταιρείας εξέτασε τα παρακάτω απαιτούμενα ( σε αυτό το στάδιο ) δικαιολογητικά τα οποία και έχουν ως εξής :
•

Κατατέθηκε το ΕΕΕΣ το οποίο είναι αποδεκτό σύμφωνα με την διακήρυξη και είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο
από τον κ. Ντόντο Γεώργιο .

•

Κατατέθηκε η υπ΄αριθμ. 1749588/ 2.12.2019 εγγυητική επιστολή του ΤΜΕΔΕ

ποσού 157,70€ η οποία

αφόρα τις «γραμμές» 6 και 8 και η οποία είναι συνταγμένη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οπότε
κρίνεται αποδεκτή .
•

Κατατέθηκε η Υπεύθυνη Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη στην οποία αναφέρονται τα οριζόμενα στα
άρθρα 2.4.3.1 και 2.4.3.2 της διακήρυξης , οπότε κρίνεται αποδεκτή .

•

Κατατέθηκαν όλα τα σχετικά

ΦΕΚ και πιστοποιητικά από το ΓΕΜΗ τα οποία αναφέρονται στην

εκπροσώπηση της εταιρείας τα οποία είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη και κρίνονται
αποδεκτά.

Ακολούθως η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μονογράφησαν δε
και σφραγίστηκα από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ανα φύλλο
Τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν οι διαγωνιζόμενοι με ενσφράγιστο φάκελο είναι τα εξής :

Α/Α
1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Η υπ΄αριθμ.
8628/1001/10504/26.11.2019
εγγυητική επιστολή της Συνεταιριστικής
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Τράπεζας Δράμας ποσού 158,00€
Πιστοποιητικά εκπροσώπησης από
ΓΕΜΗ και το Τμήμα Εμπορίου και το
Επιμελητήριο
Όλα τα σχετικά τεχνικά φυλλάδια για
κάθε είδος λιπαντικού τα
πιστοποιητικά ποιότητας ISO και οι
σχετικές εγκρίσεις από το Γενικό Χημείο
του κράτους

2

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Κατατέθηκε η υπ΄αριθμ.
2327/28.11.2019 εγγυητική επιστολή
του Ταμείου παρακαταθηκών και
Δανείων ποσού 1.238,00 € η οποία
αφόρα τις γραμμές 1,2,3,4,5,7,9 και η
οποία είναι συνταγμένη σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία οπότε
κρίνεται αποδεκτή .
Πιστοποιητικό επιμελητηρίου,
Βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας
Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας
ΙΚΑ και ΟΑΕΕ
Πιστοποιητικό περί μη εκκαθάρισης
από το Πρωτοδικείο Δράμας
Ποινικό μητρώο
Ταυτότητα
Νέα άδεια λειτουργίας του Πρατηρίου
καυσίμων από την γενική Δ/νση
μεταφορών και επικοινωνιών

3

ΜΕΛΕΝΕΚΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Κατατέθηκε

η

00380/1030/009268

υπ΄αριθμ.
/29.11.2019

εγγυητική επιστολή της Συνεταιριστικής
Τράπεζας Δράμας ποσού 1.381,00 € η
οποία αφόρα τις ομάδες 6 και 8 και η
οποία είναι συνταγμένη σύμφωνα με
την

ισχύουσα

νομοθεσία

οπότε

κρίνεται αποδεκτή
Η ταυτότητα,
Πιστοποιητικό επιμελητηρίου
Νέα άδεια λειτουργίας
Υγρών Καυσίμων

Πρατηρίου

ΑΔΑ: 6Ν7ΩΩΞΖ-ΝΨΓ
Γενικό πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ.

ELDON’S HELLAS LTD

4

Η υπ΄αριθμ. 1749588/02.12.2019
εγγυητική επιστολή του ΤΜΕΔΕ ποσού
157,70€
Πιστοποιητικά εκπροσώπησης
εκπρ
από
ΓΕΜΗ και το Τμήμα Εμπορίου και το
Επιμελητήριο
Όλα τα σχετικά τεχνικά φυλλάδια για
κάθε είδος λιπαντικού τα
πιστοποιητικά ποιότητας ISO και οι
σχετικές εγκρίσεις από το Γενικό Χημείο
του κράτους

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε
έκυψε ότι όλοι οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς υπέβαλλαν τα οριζόμενα από
την διακήρυξη δικαιολογητικά στους ενσφράγιστους φακέλους οπότε κρίνονται αποδεκτές οι προσφορές τους .
Η επιτροπή του διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη:
•

Την υπ΄ αριθμ. 12091/25.10.2019
1/25.10.2019 διακήρυξη του Δημάρχου

•

Τις υποβληθείσες ηλεκτρονικές και ενσφράγιστες Προσφορές

•

Τις διατάξεις του Ν.4412/2016

Προτείνει προς τη Οικονομική Επιτροπή:
Την αποδοχή των προσφορών που υπέβαλλαν οι κατωτέρω διαγωνιζόμενοι καθώς είναι
είναι σύμφωνες με τους όρους της
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στο παρόν πρακτικό :
Α/Α

Αριθμός πρωτοκόλλου

Προμηθευτής
Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1

Αριθμ. προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ
158499

13904/03.12.2019
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

2

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΚΙΝΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

13925/03.12.2019

158441

3

ΜΕΛΕΝΕΚΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

13934/03.12.2019

158443

4

ELDON’S HELLAS LTD

14008/04.12.2019

157879

Στην συνέχεια η εν λόγω επιτροπή του διαγωνισμού στις 20.12.2019 συνέταξε το Πρακτικό 2 ( αξιολόγησης οικονομικών
προσφορών) στο οποίο μεταξύ των άλλων αναφέρονται
αναφέρο
τα εξής :
η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθ. 125/2019 Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΗΛ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ που υποβ
ποβλήθηκαν στον ηλεκτρονικό
διαγωνισμό της υπ΄αριθ. 12091/25.10.2019 διακήρυξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ –ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π. ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020»,
20
συνολικού προϋπολογγισμού 277.624,83€ πλέον
ΦΠΑ.Ο
.Ο διεθνής

μειοδοτικός διαγωνισμός

έλαβε τον υπ΄ αριθ. 81075 αριθμό συστήματος
συστ
ΕΣΗΔΗΣ, η δε

προαναφερόμενη διακήρυξη δημοσιεύθ
εύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρ
τρονικό Μητρώο Δημοσίων

ΑΔΑ: 6Ν7ΩΩΞΖ-ΝΨΓ
Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ «19
19 PROC005758394 2019-10-25
2019
»
1. Την 06.12.2019 η Επιτροπή διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση
αποσφράγιση του φάκελου «Δικαιολογητικά
διαγωνισμού – Τεχνική προσφορά» των διαγωνιζομένων, στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών τους, στην καταχώριση
όσων υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων από αυτούς δικαιολογητικών και των αποτελεσμάτων του ελέγχου
αυτών στο πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών,
ο

Αναλυτικότερα οι αποδεκτές εταιρείες κατά το 1 στάδιο του διαγωνισμού είναι οι παρακάτω :
Α/Α

Προμηθευτής

Αριθμός πρωτοκόλλου

Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αριθμ. προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ
158499

13904/03.12.2019

1
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
2

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΚΙΝΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

13925/03.12.2019

158441

3

ΜΕΛΕΝΕΚΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

13934/03.12.2019

158443

4

ELDON’S HELLAS LTD

14008/04.12.2019

157879

Σήμερα, σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 14684/19.12.2019 έγγραφο του Δημάρχου και το άρθρο 3.1.2 της διακήρυξης η Επιτροπή
θα προχωρήσεις
ις στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών όλων των συμμετεχόντων
Για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της
(όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε
επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό

81075. Η Επιτροπή

επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό των οικονομικών
προσφορών. Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των
προσφορών καταχώρισαν 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
(καταχώρησης στο σύστημα των διαπιστευτηρίων από κάθε μέλος της επιτροπής), οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και
συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «οικονομική προσφορά»:

προ
όπως
3. Οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές παρουσιάζονται στον πίνακα του υποφακέλου (Οικονομική προσφορά),
ελήφθη από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), ως ακολούθως:

ΑΔΑ: 6Ν7ΩΩΞΖ-ΝΨΓ

Όλες οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές κρίνονται αποδεκτές, καθώς είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης.
Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα, οι προσφορές που υποβλήθηκαν συνολικά για τα είδη των καυσίμων έχουν ως
εξής :

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Α/Α
ΓΡΑΜΜΗΣ

ΕΙΔΟΣ /ΦΟΡΕΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΛΙΤΡΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
«ΓΡΑΜΜΗΣ»
ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΑΔΑ: 6Ν7ΩΩΞΖ-ΝΨΓ

ΓΡΑΜΜΗ 1

Πετρέλαιο
Θέρμανσης
ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

22730

ΓΡΑΜΜΗ 2

Πετρέλαιο
Θέρμανσης
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

27276

ΓΡΑΜΜΗ 3

Πετρέλαιο
Θέρμανσης
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Α/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

38186

ΓΡΑΜΜΗ 4

Πετρέλαιο
Θέρμανσης
Ν.Π. ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΗ 5

Πετρέλαιο
Θέρμανσης
ΔΗΚΕΠ

ΓΡΑΜΜΗ 6

ΓΡΑΜΜΗ 7

DIESEL Κίνησης
ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

DIESEL Κίνησης
Ν.Π. ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Αμόλυβδη Βενζίνη
ΓΡΑΜΜΗ 8 ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΗ 9

Ομάδα 10

Αμόλυβδη Βενζίνη
Ν.Π. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

0%

20.161,51€

0%

24.193,81€
ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

0%

33.870,98€
ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

40914

0%

36.290,72€
ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

3181

0%

2.821,55€
ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΕΝΕΚΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
103603

0,1%

114.170,51€

2559

0%

2.822,58€

18586

0,1%

23.771,49€

2835

0%

3.628,80€

ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΕΝΕΚΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Συνολική τιμή Προσφοράς άνευ ΦΠΑ 11.402,60€

ELDONS HELLAS ΕΠΕ

Συνολική τιμή Προσφοράς άνευ ΦΠΑ 13.391,00€

Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Ελαιολιπαντικά

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
• Την υπ΄ αριθμ. 12091/25.10.2019 διακήρυξη του Δημάρχου
•

ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ

Τις υποβληθείσες ηλεκτρονικές και ενσφράγιστες Προσφορές

ΑΔΑ: 6Ν7ΩΩΞΖ-ΝΨΓ
•

Τις διατάξεις του Ν.4412/2016

•

Το από 06.12.2019 Πρακτικό 1 του εν λόγω διαγωνισμού

προτείνει προς την Οικονομική επιτροπή
•

Την ανάδειξη της ατομικής επιχείρησης « Ιωάννης Κεσκίνογλου του Κυριάκου» ως «προσωρινού αναδόχου» της
προμήθειας των παρακάτω «γραμμών» καυσίμων γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους
της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και ήταν ο μοναδικός αποδεκτός συμμετέχων σε αυτό το στάδιο του
διαγωνισμού .

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Α/Α
ΓΡΑΜΜΗΣ

ΓΡΑΜΜΗ 1

ΕΙΔΟΣ /ΦΟΡΕΑΣ

Πετρέλαιο
Θέρμανσης
ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΛΙΤΡΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
«ΓΡΑΜΜΗΣ»
ΑΝΕΥ ΦΠΑ

0%

20.161,51€

0%

24.193,81€

22730

ΓΡΑΜΜΗ 2

Πετρέλαιο
Θέρμανσης
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

27276

ΓΡΑΜΜΗ 3

Πετρέλαιο
Θέρμανσης
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Α/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

38186

«ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ»

ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

0%

33.870,98€
ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΗ 4

Πετρέλαιο
Θέρμανσης
Ν.Π. ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΗ 5

Πετρέλαιο
Θέρμανσης
ΔΗΚΕΠ

3181

ΓΡΑΜΜΗ 7

DIESEL Κίνησης
Ν.Π. ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

2559

40914

0%

36.290,72€
ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

0%

2.821,55€
ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

0%

2.822,58€

ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΔΑ: 6Ν7ΩΩΞΖ-ΝΨΓ

ΓΡΑΜΜΗ 9

•

Αμόλυβδη Βενζίνη
Ν.Π. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

2835

3.628,80€

0%

ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Την ανάδειξη της ατομικής επιχείρησης « Μελενεκλής Στυλιανός του Βασιλείου » ως «προσωρινού αναδόχου» της
προμήθειας των παρακάτω «γραμμών» καυσίμων γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους
της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και ήταν ο μοναδικός αποδεκτός συμμετέχων σε αυτό το στάδιο του
διαγωνισμού .

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Α/Α
ΓΡΑΜΜΗΣ

ΕΙΔΟΣ /ΦΟΡΕΑΣ

ΓΡΑΜΜΗ 6

DIESEL Κίνησης
ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Αμόλυβδη Βενζίνη
ΓΡΑΜΜΗ 8 ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

•

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΣΕ ΛΙΤΡΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
«ΓΡΑΜΜΗΣ»
ΑΝΕΥ ΦΠΑ

«ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ»

ΜΕΛΕΝΕΚΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
103603

114.170,51€

0,1%

18586

23.771,49€

0,1%

ΜΕΛΕΝΕΚΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Την ανάδειξη της εταιρείας «ELDON ΄S HELLAS ΕΠΕ » ως «προσωρινού αναδόχου» της προμήθειας των παρακάτω
ειδών Ελαιολιπαντικών

γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις

τεχνικές προδιαγραφές και ήταν ο μοναδικός αποδεκτός συμμετέχων σε αυτό το στάδιο του διαγωνισμού .
A/A

Περιγραφή

1

ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ SAE 10W-40
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ SAE
10W-40
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ SAE
15W-40
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ SAE
20W-50
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ SAE 10W-40
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΔΙΧΡΟΝΩΝ
ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 2Τ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 4Τ 10W50
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
SAE 20W20
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΜΟΝΟΤΥΠΟ SAE 30
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ
DEXRON IIID
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ SAE 10W30
ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Μονάδα
μέτρησης
It

Ποσότητα
100

Τιμή μονάδας
λιανική
4,00

It

100

4,00

400,00

It

200

4,00

800,00

It

480

2,60

1.248,00

It

600

3,80

2.280,00

It

200

4,00

800,00

It
It

100
60

4,20
2,60

420,00
156,00

It
It

40
60

1,95
4,00

78,00
240,00

It
It

60
700

4,00
2,40

240,00
1.680,00

Σύνολο Δαπάνης
(χωρίς Φ.Π.Α.)
400,00

ΑΔΑ: 6Ν7ΩΩΞΖ-ΝΨΓ
13
14
15
16
17
18
19

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ISO 46/68
ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 75W-140
140
ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
AD BLUE
ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΠΑΡΑΦΛΟΥ από -17oC ως + 107oC
107
ΓΡΑΣΟ ΒΑΣΗΣ ΣΥΜΠΛΟΚΟΥ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΝLGI 2
ΓΡΑΣΟ ΒΑΣΗΣ ΛΙΘΙΟΥ NLGI 2

It
It
It
It
It
kg

80
30
1.500
40
100
28

kg

42

4,30
3,80
0,95
6,20
1,60
9„00

344,00
114,00
1.425,00
248,00
160,00
252,00

2,80
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ24%

117,60
11.402,60
2.736,62
14.139,22

ΣΥΝΟΛΟ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη :
Την ισχύουσα νομοθεσία περί προμηθειών (Ν.4412/2016,Ν.4605/2019).
Τα πρακτικά 1 και 2 του Διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού
Το άρθρο 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4623/2019.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.- Εγκρίνει το Πρακτικό 1 της Επιτροπής Αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών του διεθνούς
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020» και αποδέχεται
ποδέχεται τις παρακάτω προσφορές
των οικονομικών φορέων οι οποίες είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της
μελέτης :
Αναλυτικότερα οι αποδεκτές προσφορές είναι οι εξής :
Α/Α

Αριθμός πρωτοκόλλου

Προμηθευτής
Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1

Αριθμ. προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ
158499

13904/03.12.2019
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

2

13925/03.12.2019

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΚΙΝΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

158441

3

ΜΕΛΕΝΕΚΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

13934/03.12.2019

158443

4

ELDON’S HELLAS LTD

14008/04.12.2019

157879

Β.- Εγκρίνει το Πρακτικό 2 της Επιτροπής Αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του διεθνούς ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020» και αναδεικνύει τους παρακάτω οικονομικούς φορείς ως
«προσωρινούς αναδόχους» της έκαστης ομάδας καυσίμων ως εξής :

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Α/Α
ΓΡΑΜΜΗΣ

ΓΡΑΜΜΗ 1

ΕΙΔΟΣ /ΦΟΡΕΑΣ

Πετρέλαιο
Θέρμανσης
ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΛΙΤΡΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
«ΓΡΑΜΜΗΣ»
ΑΝΕΥ ΦΠΑ

0%

20.161,51€

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ

22730
ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΔΑ: 6Ν7ΩΩΞΖ-ΝΨΓ

ΓΡΑΜΜΗ 2

Πετρέλαιο
Θέρμανσης
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

27276

ΓΡΑΜΜΗ 3

Πετρέλαιο
Θέρμανσης
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Α/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

38186

ΓΡΑΜΜΗ 4

Πετρέλαιο
Θέρμανσης
Ν.Π. ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΗ 5

Πετρέλαιο
Θέρμανσης
ΔΗΚΕΠ

ΓΡΑΜΜΗ 6

ΓΡΑΜΜΗ 7

DIESEL Κίνησης
ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

DIESEL Κίνησης
Ν.Π. ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Αμόλυβδη Βενζίνη
ΓΡΑΜΜΗ 8 ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΗ 9

Ομάδα 10

Αμόλυβδη Βενζίνη
Ν.Π. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Ελαιολιπαντικά

0%

24.193,81€
ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

0%

33.870,98€
ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

40914

0%

36.290,72€
ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

3181

0%

2.821,55€
ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΕΝΕΚΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
103603

0,1%

114.170,51€

2559

0%

2.822,58€

18586

0,1%

23.771,49€

2835

0%

3.628,80€

ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΕΝΕΚΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Συνολική τιμή Προσφοράς άνευ ΦΠΑ 11.402,60€
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθ. 182/2019

Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Τα Μέλη

ELDONS HELLAS ΕΠΕ

