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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

          ΔΗΜΟΣ ΚΩ 

 

Απόσπασμα από το 14
ο
 πρακτικό της από 09-07-2013   συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

  Κατακύρωση ανοικτού διαγωνισμού  προμήθειας  

« Υγρών καυσίμων και ελαιoλιπαντικών για τις ανάγκες του Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Ε.ΚΠ.Α.Π.Υ. & Α.Σ. έτους 

2013»  
  

         Σήμερα στις 09 Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη & ώρα 13:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κω, 

συνήλθε σε δημόσια  συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 26231/05-

07-2013 πρόσκληση, που εκδόθηκε από τον Πρόεδρο, και γνωστοποιήθηκε  στα μέλη της αυθημερόν, 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 / Α΄ /07-06-2010) – 

«Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» .    

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι στο σύνολο των   μελών ήσαν :  

 

             Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Κω, Γεωργαντή Στυλιανή,  για την ορθή 

τήρηση των πρακτικών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.    

           Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της  συνεδρίασης και 

εισηγήθηκε  ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
 

ΘΕΜΑ 3
ο
 

ΑΡ. ΑΠΟΦ. : 171 

      Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος το 3
ο
  θέμα  της ημερήσιας διάταξη έθεσε στη διάθεση των μελών το 

Α.Π. 22190/17-06-2013  Πρακτικό Διενέργειας ανοικτού Διαγωνισμού προμήθειας «Υγρών καυσίμων 

και ελαιoλιπαντικών για τις ανάγκες του Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Ε.ΚΠ.Α.Π.Υ.&Α.Σ. έτους 2013» με σύνολο ενδ. 

δαπάνης 196.250,42€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (16%) και κριτήριο κατακύρωσης για την 

αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ανά κατηγορία 

καυσίμου και στο σύνολο της αντίστοιχης ζητούμενης ποσότητας, επί της λιανικής τιμής πώλησης στο 

Νομό Δωδεκανήσου, όπως αυτή προσδιορίζεται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον 

αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τα ελαιολιπαντικά, 

κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά είδος. 

          Σύμφωνα με το πρακτικό αυτό στον ανοικτό διαγωνισμό κατατέθηκαν (5) προσφορές 

ενδιαφερόμενων προμηθευτών,  ήτοι : 1) ΑΡΓΩ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

                                                 
1
 Το 1

ο
 αναπλ. μέλος,  Μήτρου Εμμανουήλ, κλήθηκε και προσήλθε προς αναπλήρωση του απόντος τακτικού μέλους 

Κιλιμάτου Νικόλαου, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2 του Ν. 3852/2010. 
2
 Το 2

ο
 αναπλ. μέλος,  Πης Σταμάτιος, κλήθηκε και προσήλθε προς αναπλήρωση του απόντος τακτικού μέλους Ζερβού 

Νικολάου, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2 του Ν. 3852/2010. 

 

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Γιωργαράς Αντώνιος  

2. Ρούφα Ιωάννα 

3. Μαρκόγλου Σταμάτιος 

4. Μήτρου Εμμανουήλ
1
  

5. Πης Σταμάτιος
2
 

6. Σιφάκης Ηλίας      

  

       ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Κιλιμάτος Νικόλαος 

2.  Ζερβός Νικόλαος 

3.  Μπαραχάνος Αθανάσιος 

     4.  Παπαχρήστου-Ψύρη Ευτέρπη 

     5.  Μουζουράκης Θεόφιλος 
οι οποίοι  κλήθηκαν και  δικαιολογημένα δεν 

προσήλθαν                                                                                
 

ΑΔΑ: ΒΛ4ΗΩΛΕ-75Ζ
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ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, 2) ΠΟΘΗΤΟΣ Α. ΨΑΡΟΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., 3) ΕΚΟ ΑΒΕΕ, 4) ΜΑΝΤΟΥΚΟΣ 

ΠΕΤΡΟΣ, 5) ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ, οι οποίες έγιναν αποδεκτές. 

         Σύμφωνα με το Α.Π. 24657/27-06-2013 πρακτικό αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών οι 

προσφορές  συμφωνούν πλήρως με τους όρους διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές του 

διαγωνισμού ενώ σύμφωνα με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 26190/05-07-13 Πρακτικό Αξιολόγησης Οικονομικών 

Προσφορών, αυτές ήταν :  

 

ΚΑΥΣΙΜΑ 

α/α 
Προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί της λιανικής τιμής πώλησης στον νομό 

Δωδεκανήσου όπως διαμορφώνεται κάθε φορά (%) 

    
ΑΡΓΩ Α.Ε.                

Ελληνική Ανώνυμος    

Εταιρεία Πετρελαιοειδών 

ΕΚΟ Ανώνυμη Βιομηχανική και  

Εμπορική Εταιρεία Πετρελαιοειδών 

1. 
Βενζίνη αμόλυβδη                         

(95 οκτανίων) 
ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 

2. 
Πετρέλαιο 

κίνησης 
4,1% 0,1% 

 

ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

Προσφερόμενη  τιμή λίτρου (€)   χωρίς Φ.Π.Α. 

  

 ΕΙΔΟΣ 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ 

Ενδεικτική 

τιμή 

λίτρου (€) 

χωρίς 

Φ.Π.Α. 

ΕΚΟ  
Ανώνυμη 

Βιομηχανική 

και  Εμπορική 

Εταιρεία 

Πετρελαιοειδών 

 ΠΟΘΗΤΟΣ 

Α. 

ΨΑΡΟΜΠΑΣ 

& ΣΙΑΟ.Ε. 

Εμπόριο 

Ορυκτέλαιων 

 

ΜΑΝΤΟΥΚΟΣ 

ΠΕΤΡΟΣ 
Πωλήσεις 

Ανταλλακτικών  

Επισκευές 

Αυτοκινήτων 

ΕΛΒΙΓΚΡΟ 

ΑΒΕΕ 

Παραγωγή 

Λιπαντικών 

1. 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινητήρων 

ρευστότητας SAE 

15W-40 

4,30 4,28 € 2,76 4,00 3,37 

2. 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινητήρων 

ρευστότητας SAE 

10W-40 

5,50 5,48 € 5,20 5,40 4,12 

3 

Λιπαντικό 

αυτόματων κιβωτίων 

ταχυτήτων ATF 

DEXRON III 

4,30 4,28 € 2,38 4,27 3,78 

4 

Λιπαντικό 

οδοντωτών τροχών 

(Βαλβολίνη)  SAE 

80W-90 οπίσθιος 

άξονας 

4,50 4,21 € 5,20 4,44 2,70 

5 

Λιπαντικό 

οδοντωτών τροχών 

(Βαλβολίνη)  SAE 

85W-140 οπίσθιος 

άξονας 

4,50 4,44 € 3,04 4,27 2,70 

ΑΔΑ: ΒΛ4ΗΩΛΕ-75Ζ
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 Συμπλήρωσε λέγοντας  ότι  τηρήθηκαν όλοι οι κανόνες της δημοσιότητας σύμφωνα με το άρθρο 5 του 

ΕΚΠΟΤΑ και οι προσφερόμενες τιμές δεν παρουσιάζουν σοβαρές αποκλίσεις από τις τιμές της αγοράς 

για όμοια είδη.  Κατόπιν τούτου ο Πρόεδρος πρότεινε την αποδοχή του Α.Π. 26190/05-07-2013 

πρακτικού της Ε.Δ. και την κατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού για την  προμήθεια  «καυσίμων και 

ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Ν.Π.Ι.Δ.Κ.Ε.ΚΠ.Α.Π.Υ.&Α.Σ. έτους 2013»,  

 ως εξής:  

 στην εταιρεία ΑΡΓΩ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ την 

προμήθεια πετρελαίου κίνησης με ποσοστό έκπτωσης  4,1%, και στο σύνολο της αντίστοιχης 

ζητούμενης ποσότητας, επί της μέσης λιανικής τιμής πώλησης στο Νομό Δωδεκανήσου, όπως αυτή 

προσδιορίζεται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει 

κάθε φορά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

 

 στην εταιρεία  ΠΟΘΗΤΟΣ Α. ΨΑΡΟΜΠΑΣ & ΣΙΑΟ.Ε. Εμπόριο Ορυκτέλαιων την προμήθεια 

των παρακάτω λιπαντικών, για τα οποία προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή:  

 

1)  Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων ρευστότητας SAE 15W, με τιμή μονάδος 2,76 €/λίτρο    

2) Λιπαντικό αυτόματων κιβωτίων ταχυτήτων ATF DEXRON III, με τιμή μονάδος 2,38 €/λίτρο    

3) Υγρό καταλύτη πετρελαιοκινητήρων  ADBLU, με τιμή μονάδος 0,915 €/λίτρο   

 

 στην  εταιρεία  «ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ-Παραγωγή Λιπαντικών» την προμήθεια των παρακάτω 

λιπαντικών, για τα οποία προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή:  

1) Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων ρευστότητας SAE 10W-40 με τιμή μονάδος 4,12 €/λίτρο 

2) Λιπαντικό οδοντωτών τροχών (Βαλβολίνη)  SAE 80W-90  με τιμή μονάδος 2,70 €/λίτρο 

3) Λιπαντικό οδοντωτών τροχών (Βαλβολίνη)  SAE 85W-140 με τιμή μονάδος 2,70 €/λίτρο 

4) Νερό paraflou  με τιμή μονάδος 1,29 € 

 

Στις παραπάνω τιμές μονάδος δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 16%.  

Για την βενζίνη την αμόλυβδη που δεν δόθηκε προσφορά,  πρότεινε την επανάληψη του  διαγωνισμού. 

         Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά της διάρκεια της οποίας διατυπώθηκαν διάφορες απόψεις 

επί του θέματος, μεταξύ αυτών και του μέλους Σιφάκη Ηλία ο οποίος ανέφερε ότι θα ψηφίσει το θέμα, με 

την υποσημείωση  ότι ο τρόπος κατακύρωσης   ανά είδος  με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή προβλέπεται 

στην διακήρυξη. Ο πρόεδρος ανέφερε ότι έχει προβλεφθεί και αναφέρεται στην διακήρυξη. 

       Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν. 

Υπέρ της πρότασης ψήφισαν ο Πρόεδρος κ. Γιωργαράς Αντώνιος και πέντε (5) μέλη: 1) Ρούφα Ιωάννα 

2) Μαρκόγλου Σταμάτιος 3) Μήτρου Εμμανουήλ 4) Σταμάτης Πής  5) Σιφάκης Ηλίας .  

Η Οικονομική  Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή θέσεων και απόψεων, αφού έλαβε 

υπόψη της :          

 Την εισήγηση του Προέδρου  

 Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 

 Τις διατάξεις του  ΕΚΠΟΤΑ 

 Την υπ’ αριθ.28/2013 απόφαση Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Ε.ΚΠ.Α.Υ. &Α.Σ για την ανάγκη της 

ανωτέρω προμήθειας 

 Την υπ’ αριθ.104/2013 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου για την διενέργεια  της  προμήθειας  

 Την υπ’ αριθ.76/2013 απόφαση ΟΕ με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι του διαγωνισμού 

 Την Α.Π. 15255/29-04-2013 Διακήρυξη του ανοικτού διαγωνισμού για προμήθεια «Υγρών 

καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του 

6 
Υγρό καταλύτη 

πετρελαιοκινητήρων  

ADBLU 
1,50 1,49 € 0,915 1,50 0,98 

7 Νερό paraflou    1,40 1,38 € 3,30 1,40 1,29 

ΑΔΑ: ΒΛ4ΗΩΛΕ-75Ζ
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 Ν.Π.Ι.Δ.Κ.Ε.ΚΠ.Α.Π.Υ.&Α.Σ. έτους 2013»  

 Το πρακτικό διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού με αρ. πρωτ.22190/17-06-2013 

 Το πρακτικό αξιολόγησης τεχνικών προσφορών με αρ. πρωτ.24657/27-06-2013 

 Το πρακτικό αποσφράγισης Οικονομικών προσφορών με αρ.πρωτ.26190/05-07-2013 

 Τις  προσφορές που κατατέθηκαν 

 Το γεγονός ότι έχει προηγηθεί διεθνής διαγωνισμός, με ομοειδή είδη μέσα στο έτος 2013 για τις 

ανάγκες του Δήμου, με την υπ’ αριθ.10573/22-03-13 διακήρυξη Δήμου Κω 

 Τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Ε.ΚΠ.Α.Π.Υ.&Α.Σ. και τους κωδικούς αριθ.10.6411.01, 

10.6418, 10.6411.03,10.6417, 10.6411.02 στους οποίους προβλέφθηκε σχετική πίστωση 

 Την συζήτηση που προηγήθηκε και τις απόψεις που διατυπώθηκαν     

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ    

Α. Εγκρίνει το Α.Π. 26190/05-07-2013 Πρακτικό  Αξιολόγησης οικονομικών Προσφορών για την 

προμήθεια «Υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες Ν.Π.Ι.Δ.Κ.Ε.ΚΠ.Α.Π.Υ.&Α.Σ. έτους 

2013» ποσού για τα καύσιμα 180.135,12 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  και 8.981,30 € για τα 

ελαιολιπαντικά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ(16%). 

Β. Κατακυρώνει τον διενεργηθέντα ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια «Υγρών καυσίμων και 

ελαιoλιπαντικών για τις ανάγκες του Ν.Π.Ι.Δ.Κ.Ε.ΚΠ.Α.Π.Υ.&Α.Σ. έτους 2013»:  

 

1) στην εταιρεία ΑΡΓΩ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ την 

προμήθεια πετρελαίου κίνησης με ποσοστό έκπτωσης  4,1%, και στο σύνολο της αντίστοιχης 

ζητούμενης ποσότητας, επί της μέσης λιανικής τιμής πώλησης στο Νομό Δωδεκανήσου, όπως αυτή 

προσδιορίζεται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε 

φορά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

2) Στην εταιρεία  ΠΟΘΗΤΟΣ Α. ΨΑΡΟΜΠΑΣ & ΣΙΑΟ.Ε. Εμπόριο Ορυκτέλαιων την προμήθεια των 

παρακάτω λιπαντικών, για τα οποία προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή:  

 Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων ρευστότητας SAE 15W, με τιμή μονάδος 2,76 €/λίτρο  

 Λιπαντικό αυτόματων κιβωτίων ταχυτήτων ATF DEXRON III, με τιμή μονάδος 2,38 €/λίτρο    

 Υγρό καταλύτη πετρελαιοκινητήρων  ADBLU, με τιμή μονάδος 0,915 €/λίτρο   
Στις παραπάνω τιμές μονάδος δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 16%. 

 

3) Στην  εταιρεία  ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ-Παραγωγή Λιπαντικών, την προμήθεια των παρακάτω 

λιπαντικών, για τα οποία προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή:  

 Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων ρευστότητας SAE 10W-40 με τιμή μονάδος 4,12 €/λίτρο 

 Λιπαντικό οδοντωτών τροχών (Βαλβολίνη)  SAE 80W-90  με τιμή μονάδος 2,70 €/λίτρο 

 Λιπαντικό οδοντωτών τροχών (Βαλβολίνη)  SAE 85W-140 με τιμή μονάδος 2,70 €/λίτρο 

 Νερό paraflou  με τιμή μονάδος 1,29 € 
            Στις παραπάνω τιμές μονάδος δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 16%. 

 Γ.  Την επανάληψη του διαγωνισμού για την βενζίνη   αμόλυβδη που δεν δόθηκε προσφορά 

 Δ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Ε.ΚΠ.Α.Π.Υ.&Α.Σ. και τους κωδικούς 

αριθ.10.6411.01, 10.6418, 10.6411.03,10.6417, 10.6411.02.  

………….……………………………………………………………………………………………... 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Γιωργαράς Αντώνιος 

 

    Τα μέλη 

1. Ρούφα Ιωάννα  

2. Μαρκόγλου Σταμάτιος 

3. Πης Σταμάτιος 

4. Μήτρου Εμμανουήλ   

5. Σιφάκης Ηλίας                                          

ΑΔΑ: ΒΛ4ΗΩΛΕ-75Ζ


