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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

      ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

                 ΔΗΜΟΣ ΚΩ 

 

Απόσπασμα από το 13
ο
 πρακτικό της από 04-07-2014   συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

«Κατακύρωση διεθνούς διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών  

για τις ανάγκες  του ΝΠΙΔ ΚΕΚΠΑΥΣ έτους 2014» 

  

    Σήμερα στις 04 Ιουλίου 014, ημέρα Παρασκευή & ώρα 13:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Κω, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 

23705/30-06-2014 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 κα Γεωργαντή Στυλιανή υπάλληλος του Δήμου Κω, 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  έθεσε 

στα μέλη το πρώτο, εκτός ημερήσιας διάταξης, θέμα, εκ των τριών (3) που προτάθηκαν, περί  

«Κατακύρωση διεθνούς διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες 

του ΝΠΙΔ ΚΕΚΠΑΥΑΣ έτους 2014» και ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη τους προκειμένου αυτό να 

συζητηθεί πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δικαιολογώντας τον έκτακτο 

χαρακτήρα του θέματος ως εξής: α) ανέφερε ότι πρέπει να ληφθεί άμεσα σχετική απόφαση από την 

Ο.Ε. και συγκεκριμένα, κρίνεται αναγκαία η προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών για την κάλυψη  

αναγκών των λεωφορείων του τομέα αστικής συγκοινωνίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής 

Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Κω, λόγω του ότι τα 

διαθέσιμα υπόλοιπα είναι περιορισμένα,  β) σύμφωνα με οδηγίες από το υπουργείο ανάπτυξης, κρίνεται 

αναγκαίο ο ορισμός υπολόγων για τα ενταγμένα έργα, προκειμένου να επιταχυνθεί η χρηματοδότηση 

αυτών  και γ) κρίνεται αναγκαία η έγκριση της εν λόγο προμήθειας, προκειμένου να προχωρήσουν στην 

ολοκλήρωση των διαδικασιών για τα συγκεκριμένα υλικά, τα οποία είναι απαραίτητα για την εύρυθμη 

λειτουργία του εργοταξίου και γενικότερα του Δήμου.  

     Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και τελικά αποφασίσθηκε ομόφωνα το θέμα το θέμα να συζητηθεί 

πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.  

     Στη συνέχεια εισηγήθηκε ως κατωτέρω το πρώτο, εκτός ημερήσιας διάταξης, θέμα. 

                                                 
1
 Το 3

ο
 αναπλ. μέλος,  Πής Σταμάτιος, κλήθηκε και προσήλθε προς αναπλήρωση του απόντος τακτικού μέλους Κιλιμάτου 

Νικολάου, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2 του Ν. 3852/2010. Το πρώτο αναπληρωματικό μέλος Διακογιώργης Ελευθέριος, 

καθώς και το 2
ο
 μέλος( Μήτρου Εμμανουήλ), μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, αδυνατούσαν να προσέλθουν στη 

συνεδρίαση.  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Γιωργαράς Αντώνιος 

2. Ρούφα Ιωάννα 

3. Μαρκόγλου Σταμάτιος  

4. Πής Σταμάτιος 
1
 

5. Παπαχρήστου –Ψύρη Ευτέρπη 

           ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. Κιλιμάτος Νικόλαος 

2. Μπαραχάνος Αθανάσιος  

3. Σιφάκης Ηλίας 

4. Μουζουράκης Θεόφιλος 

 

   οι οποίοι  κλήθηκαν  και  αιτιολογημένα  

δεν προσήλθαν 
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ΘΕΜΑ 1
ο   

εκτός ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΑΡ. ΑΠΟΦ. : 188 

      Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος το 1
ο
  θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης  εξέθεσε ότι: 

  Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 20726/10-06-2014 Πρακτικό Διενέργειας Διεθνούς Διαγωνισμού 

για «προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του ΝΠΙΔ ΚΕΚΠΑΥΑΣ 

έτους 2014»,   σε αυτόν  συμμετείχαν πέντε (5) ενδιαφερόμενοι προμηθευτές, ήτοι οι: α)  ΕΚΟ 

Α.Β.Ε.Ε., β) ΜΑΝΤΟΥΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, γ) Π. ΨΑΡΟΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. , δ)  ELDON’S HELLAS 

ΕΠΕ, και ε) ΑΡΓΩ ΑΕ οι οποίοι μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής  από την 

αρμόδια επιτροπή έγιναν αποδεκτοί.   

  Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 22208/18-06-2014 Πρακτικό αξιολόγησης τεχνικών 

χαρακτηριστικών Διεθνούς Διαγωνισμού για «προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών 

για τις ανάγκες του ΝΠΙΔ ΚΕΚΠΑΥΑΣ έτους 2014»,  η επιτροπή εξέτασε τις τεχνικές 

προσφορές των διαγωνιζόμενων εταιρειών  που συμμετείχαν ήτοι: α) η ΕΚΟ ΑΒΕΕ κατέθεσε 

προσφορά πετρελαίου κίνησης και ελαιολιπαντικών, β) η ΜΑΝΤΟΥΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ  κατέθεσε 

προσφορά για την προμήθεια ελαιολιπαντικών, γ) η Π.Α.ΨΑΡΟΜΠΑΣ &ΣΙΑ ΟΕ κατέθεσε 

προσφορά για την προμήθεια ελαιολιπαντικών, δ) η ELDON’S ΕΠΕ  κατέθεσε προσφορά για την 

προμήθεια ελαιολιπαντικών , και ε) η ΑΡΓΩ ΑΕ κατέθεσε προσφορά για την προμήθεια πετρελαίου 

κίνησης και ελαιολιπαντικών. Η επιτροπή συνέκρινε αυτές τις προσφορές με τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους διακήρυξης καθώς και με τα λοιπά κριτήρια που ορίζονται 

στις διατάξεις του αρ. 20 του ΕΚΠΟΤΑ, και διαπίστωσε ότι αυτές συμφωνούν πλήρως ως προς τους 

όρους διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, και έγιναν αποδεκτές. 

  Την 25/06/2014  η Επιτροπή Αξιολόγησης προέβη στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών 

των πέντε(5) εταιρειών (σχετικό το Α.Π. 23376/27-06-2014 πρακτικό αξιολόγησης) οι οποίες είχαν 

ως εξής:   

 

 

ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ) 

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 ΑΒΕΕ 
 

2. 
Πετρέλαιο 

κίνησης 

4,1 % (τέσσερα κόμμα 

ένα) 
5,5 % (πέντε κόμμα πέντε) 
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Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος πρότεινε την κατακύρωση του διαγωνισμού  στην εταιρεία  ΕΚΟ 

ΑΒΕΕ την προμήθεια πετρελαίου κίνησης με ποσοστό έκπτωσης  5,5 %, 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 και στην εταιρεία  ELDON’S HELLAS ΕΠΕ. την 

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

 

1)  Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων ρευστότητας SAE 15W, με τιμή μονάδος 2,57 €/λίτρο    

2) Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων ρευστότητας SAE 10W-40 με τιμή μονάδος 3,57 €/λίτρο 

3) Λιπαντικό αυτόματων κιβωτίων ταχυτήτων ATF DEXRON III, με τιμή μονάδος 2,30  €/λίτρο    

4) Λιπαντικό οδοντωτών τροχών (Βαλβολίνη)  SAE 80W-90  με τιμή μονάδος 2,40 €/λίτρο 

5) Λιπαντικό οδοντωτών τροχών (Βαλβολίνη)  SAE 85W-140 με τιμή μονάδος 2,40 €/λίτρο 

6) Υγρό καταλύτη πετρελαιοκινητήρων  ADBLU, με τιμή μονάδος 0,81  €/λίτρο   

 

ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

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

  

ΕΙΔΟΣ 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ 

Ενδεικτική 

τιμή 

λίτρου (€) 

χωρίς 

Φ.Π.Α. 

ΕΚΟ ΑΒΕΕ 
 

Π. Α. 

ΨΑΡΟΜΠΑΣ 

& ΣΙΑΟ.Ε. 

ΜΑΝΤΟΥΚΟΣ 

ΠΕΤΡΟΣ 

ELDON’S 

HELLAS 

ΕΠΕ 

1. 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινητήρων 

ρευστότητας SAE 

15W-40 

4,30 2,76   2,70 2,75 2,57 

2. 

Λιπαντικό 

πετρελαιοκινητήρων 

ρευστότητας SAE 

10W-40 

5,50 4,20   3,90 4,10 3,57 

3 

Λιπαντικό 

αυτόματων κιβωτίων 

ταχυτήτων ATF 

DEXRON III 

4,30 3,36   2,90 3,67 2,30 

4 

Λιπαντικό 

οδοντωτών τροχών 

(Βαλβολίνη)  SAE 

80W-90 οπίσθιος 

άξονας 

4,50 2,74   3,77 2,70 2,40 

5 

Λιπαντικό 

οδοντωτών τροχών 

(Βαλβολίνη)  SAE 

85W-140 οπίσθιος 

άξονας 

4,50 2,93   2,59 2,70 2,40 

6 

Υγρό καταλύτη 

πετρελαιοκινητήρων  

ADBLU 
1,56 1,47  0,90 0,90 0,81 

7 Νερό paraflou    1,45 1,40  1,23 1,28 1,18 
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7) Νερό paraflou  με τιμή μονάδος 1,18  €/λίτρο.   

 

        Στη συνέχεια  ζήτησε από τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

        Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την διάρκεια της οποίας  διατυπώθηκαν διάφορες απόψεις 

επί του θέματος, μεταξύ αυτών και του μέλους Παπαχρήστου –Ψύρη Ευτέρπη η οποία  ανέφερε ότι πριν 

την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Δημοτικής αρχής  η οικονομική επιτροπή μπορεί να 

συνεδριάζει μόνο για κατεπείγοντα θέματα,  και ως εκ τούτου δεν συμφωνεί με την ψήφιση του 

θέματος. Ο πρόεδρος με τη σειρά του ανέφερε ότι  η ενημέρωση που έχουμε και με βάση τις εγκυκλίους  

ο προαναφερόμενος  περιορισμός ισχύει μόνο για το ΔΣ.  

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν. 

 Υπέρ της πρότασης ψήφισαν ο Πρόεδρος κ. Γιωργαράς Αντώνιος και  τρία (3) μέλη: 1) Ρούφα Ιωάννα 

, 2) Μαρκόγλου Σταμάτιος, 3) Πής Σταμάτιος,    

Κατά της πρότασης ψήφισε το μέλος: 1) Παπαχρήστου –Ψύρη Ευτέρπη . 

 

    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 Ν. 2286/95 περί προμηθειών του Δημόσιου τομέα 

 Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 

 Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 

 Την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 12-12-2012(ΦΕΚ’240) που κυρώθηκε με το Ν. 

4111/2013(ΦΕΚΑ΄18) και η οποία στο άρθρο 4 , προβλέπει : 1) Η διαδικασία ανάδειξης 

προμηθευτών –χορηγητών, για προμήθειες γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και 

αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων  και όλων των 

νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους 

 Την αριθ.4/22-01-2014 απόφαση του ΔΣ της ΚΕΚΠΑΥΑΣ 

 Την υπ’ αριθ. 97/2014 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας 

 Την αριθμ.  117/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  

 Την  αριθμ. πρωτ. 13628/22-04-2014 Διακήρυξη του Δημάρχου Κω 

 Το   Α.Π. 20726/10-06-2014  Πρακτικό Διενέργειας του  Διαγωνισμού 

 Το Α.Π. 22208/18-06-2014 Πρακτικό Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών 

 Το Α.Π. 23376/27-06-2014 Πρακτικό Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών 

 Την συζήτηση που προηγήθηκε και τις απόψεις που διατυπώθηκαν 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

                                             Με τέσσερα (4) ΝΑΙ και ένα (1) ΟΧΙ 

1. Αποδέχεται το Α.Π. 23376/27-06-2014 Πρακτικό Αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για 

«προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του ΝΠΙΔ ΚΕΚΠΑΥΑΣ έτους 

2014»  
2. Κατακυρώνει τον διενεργηθέντα ανοικτό διεθνή διαγωνισμό ως εξής:  

 στην  εταιρεία «ΕΚΟ ΑΒΕΕ την προμήθεια πετρελαίου κίνησης   με ποσοστό έκπτωσης 5,5% 

επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης στο νομό Δωδ/σου, όπως αυτή 

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

κάθε φορά. 

 στην εταιρεία «ELDON’S HELLAS ΕΠΕ» την προμήθεια όλων των ζητούμενων λιπαντικών με   

τιμή 5.496,20 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) .  

3. Η συνολική δαπάνη της προμήθειας: α) για τα υγρά καύσιμα ανέρχεται στο ποσό των  200.389,07 € 

(με το ΦΠΑ) και β) για τα λιπαντικά ανέρχεται στο ποσό των  5.496,20 € (συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ) . 
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4. Διαθέτει πίστωση ποσού 200.389,07 € (με ΦΠΑ),  για τα καύσιμα και ποσού   5.496,20€ (με ΦΠΑ) 

για τα λιπαντικά, τα οποία θα βαρύνουν τους Κ.Α. 10.6641.01, 10.6641.02, και 10.6641.05  του 

προϋπολογισμού  της Επιχείρησης ΚΕΚΠΑΥΑΣ οικ. έτους 2014.  

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

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

 

 

  

   

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

   Γιωργαράς Αντώνιος  

           ΤΑ ΜΕΛΗ:  

1. Ρούφα Ιωάννα 

2. Μαρκόγλου Σταμάτιος 

3. Πής Σταμάτιος 

4. Παπαχρήστου-Ψύρη Ευτέρπη 
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