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από το πρακτικό της 8ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 28 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την οικ. 5935/23.3.2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα πέντε, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Παπαδόπουλος Κων/νος, 3.
Μπασούρης Μαρίνος, 4. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, τακτικά μέλη, και 5. Καλούδης Κων/νος,
αναπληρωματικό μέλος, ότι οι κ.κ. 1. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 2. Σερέτη Χριστίνα, 3. Αντύπας
Γεώργιος, 4. Αναγνώστου Ιωάννης, 5. Μαργαρώνης Παναγιώτης, τακτικά μέλη δεν προσήλθαν αν και
προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση
είναι οι υπάλληλοι του Δήμου κ.κ. Κακάτσιος, Μακρής και Παπακώστα.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Σπυρίδων Ζωγράφος.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 85/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 3ου πρακτικού του διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για

τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» (Α.Μ. Κ1/2017).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Χατζηδάκης, κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει για την
ανάγκη να συζητηθεί το θέμα που αφορά στην έγκριση 3ου πρακτικού του διαγωνισμού για την
«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» (Α.Μ.
Κ1/2017), εκτός ημερησίας διατάξεως.

O Προϊστάμενος του Τμήματος Διαχείρισης – Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων και
Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού, κ. Κακάτσιος, που εισηγήθηκε την εκτός ημερήσιας
διάταξης συζήτηση του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθ. πρωτ.
οικ.5286/2018 έγγραφο της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά την έγκριση του 3ου πρακτικού του
διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών
του Προσώπων» (Α.Μ. Κ1/2017) και το οποίο έχει ως εξής:
Σας υποβάλουμε συνημμένα το τρίτο πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών μειοδοτών του διαγωνισμού
«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων»
(Α.Μ. Κ1/2017) και παρακαλούμε για την έγκριση του , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 12.3.2018 πρακτικό Νο3
της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3Ο ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Του Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» Α.Μ.: Κ 1/2017
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Σήμερα, 12/3/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην Οικονομική
Υπηρεσία του Δήμου Ηλιούπολης η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 153/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης
που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της με αριθ. οικ.
32475/10-11-2017 διακήρυξης, για την Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και
των Νομικών του Προσώπων Α.Μ.Κ1 /2017, η οποία έλαβε τον υπ’ αριθ. 47514 αριθμό συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ».
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Κακάτσιος Γεώργιος ΔΕ 26 – ΑΝΑΠΛ.ΜΕΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2) Πεταχτή Σοφία ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ- ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
3) Κελέσης Νικόλαος , ΠΕ-ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Με το υπ’ αριθ. 2ο πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών και ανάδειξης
προσωρινών αναδόχων για την ανωτέρω διακήρυξη η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της
εταιρείας ΚΑΛΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ ως προσωρινό ανάδοχο για τις ΟΜΑΔΕΣ Α & Β και την
εταιρεία Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΕ για την ΟΜΑΔΑ Γ
Με την υπ’ αριθ. 35/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7ΔΜΙΩΡΥ-Ρ83) εγκρίθηκε το
ανωτέρω πρακτικό και κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, στις 23/2/2018 απεστάλη στους προσωρινούς αναδόχους μέσω ΕΣΗΔΗΣ,
ηλεκτρονική πρόσκληση με την οποία κλήθηκαν να υποβάλουν εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτούς, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που
περιγράφονται στην ανωτέρω διακήρυξη.
Σύμφωνα με την διακήρυξη, τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τους προσφέροντες
(«προσωρινούς αναδόχους»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται
κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους.
Η Επιτροπή προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης, που
έχουν ως κάτωθι :
Ο προσωρινός ανάδοχος ΚΑΛΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ κατέθεσε εμπρόθεσμα στο πρωτόκολλο
του Δήμου τον φάκελο με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου : 4779/9-3-18
Ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας.
Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση των φακέλων και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που
υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα:


Απόσπασμα ποινικού μητρώου του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΛΛΗ



ΕΒΕΑ Πιστοποιητικό δήλωσης δραστηριοτήτων επιχείρησης



Την με αριθ. 8.808 ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ



ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ)–ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
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ΑΑΔΕ - Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο



ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
 Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης



Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση



Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικόγραφού πτωχεύσεως



Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικόγραφού αίτησης συνδιαλλαγής – εξυγίανσης



ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΙΑΡΧΗ για «χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας πρατηρίου παροχής
καυσίμων»

Η επιτροπή ζήτησε μέσω ΕΣΗΔΗΣ, συμπληρωματικά έγγραφα για την απόδειξη της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας του προσωρινού αναδόχου καθώς της τεχνικής του ικανότητας, τα οποία
κατατέθηκαν προσηκόντως με αρ. πρωτ. 5779/22-3-2018 και είναι τα εξής:


Κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από το Σ. ΕΠ.Ε



Την με αριθμ.8825 ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ



Τρεις (3) Άδειες κυκλοφορίας φορτηγών στο όνομα ΚΑΛΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ



Τις βεβαιώσεις εκτέλεσης συμβάσεων του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Β΄βαθμιας
Σχολικής Επιτροπής Αγ. Δημητρίου, Του Δήμου Καισαριανής

και του Δήμου Ελληνικού –

Αργυρούπολης


Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος των φορολογικών ετών 2014,2015 και 2016



Αναφορά του τρόπου διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και των συστημάτων που θα είναι σε θέση
να εφαρμόζει ο οικονομικός φορέας κατά την εκτέλεση της σύμβασης



Υπεύθυνη Δήλωση



Α.Α.Δ.Ε. μητρώο και στοιχεία επιχείρησης

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη μορφή
είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η διακήρυξη.
Η προσωρινή ανάδοχος Θ . ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΕ κατέθεσε εμπρόθεσμα στο πρωτόκολλο του Δήμου τον
φάκελο με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου : 4584/7-3-18
Ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας.
Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση των φακέλων και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που
υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα:
 Υπεύθυνη δήλωση νομίμου εκπροσώπου


ΕΒΕΑ – Υπηρεσία ΓΕΜΗ Γενικό πιστοποιητικό



ΕΒΕΑ – Υπηρεσία ΓΕΜΗ – Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης



Ποινικό μητρώο όλων των μελών του ΔΣ



ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ)–ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ



ΑΑΔΕ - Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο



ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ



Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης
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Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικόγραφού πτωχεύσεως



Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικόγραφού αίτησης συνδιαλλαγής – εξυγίανσης



Ένορκη βεβαίωση

Η επιτροπή ζήτησε μέσω ΕΣΗΔΗΣ , συμπληρωματικά έγγραφα για την απόδειξη της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας του προσωρινού αναδόχου, τα οποία κατατέθηκαν προσηκόντως με
αρ.πρωτ.5991/23-3-2018 και είναι τα εξής :


Δήλωση εκτέλεσης ομοίων προμηθειών



Ισολογισμοί οικονομικών ετών 2014,2015 και 2016



Δήλωση κύκλου εργασιών οικονομικών ετών 2014, 2015 και 2016



Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης συμβάσεων Δ. Ηλιούπολης και Δ. Π. Φαλήρου

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη μορφή
είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η διακήρυξη.
Η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή να κατακυρωθεί η προμήθεια ως κάτωθι:
1. ΟΜΑΔΑ Α

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ



ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ



Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
τον ΚΑΛΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟ του ΣΤΑΥΡΟΥ με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 6,3% επί της νόμιμα
διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης χονδρικής τιμής πώλησης του είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών
Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή)
για τον Νομό Αττικής κατά την ημέρα παράδοσης αυτού.
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ



ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ



Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ



Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ



Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΩΓΗΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ( ΚΑΦΑΔΗΛ)
τον ΚΑΛΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟ του ΣΤΑΥΡΟΥ με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 6,3% επί της νόμιμα
διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης χονδρικής τιμής πώλησης του είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών
Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή)
για τον Νομό Αττικής κατά την ημέρα παράδοσης αυτού

2. ΟΜΑΔΑ Β

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ



ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ



Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

τον ΚΑΛΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟ του ΣΤΑΥΡΟΥ με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης

2,5% επί της νόμιμα

διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών
Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή) για τον
Νομό Αττικής κατά την ημέρα παράδοσης αυτού
3. ΟΜΑΔΑ Γ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
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ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ για το ΚΑΕ 20.6411.0002 ΠΟΣΟ : 95.102,00 € πλέον Φ.Π.Α
Για το ΚΑΕ 10.6411.0002 ΠΟΣΟ: 27.314,56 € πλέον Φ.Π.Α.



Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΟΣΟ: 4.268,80 €
πλέον Φ.Π.Α

την εταιρεία Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και
υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα
Αναπληρωτής Πρόεδρος, Κακάτσιος Γεώργιος,

Σοφία Πεταχτή, μέλος
Νικόλαος Κελέσης, μέλος

(τ..υ.)
Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), το άρθρο
24 του Ν. 3613/07, το Ν. 4412/2016 και το από 12/3/2018 πρακτικό Νο3 της Επιτροπής Αξιολόγησης και
Διενέργειας Διαγωνισμού
Ομόφωνα Αποφασίζει
1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
2. Αποδέχεται και εγκρίνει το από 12/3/2018 Πρακτικό Νο3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για
την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του
Προσώπων» (Α.Μ. Κ1/.2017)
3. Κατακυρώνει την ανωτέρω προμήθεια ως κάτωθι:
ΟΜΑΔΑ Α: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ


ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ



Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
τον ΚΑΛΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟ του ΣΤΑΥΡΟΥ με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 6,3% επί της νόμιμα
διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης χονδρικής τιμής πώλησης του είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών
Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία
Καταναλωτή) για τον Νομό Αττικής κατά την ημέρα παράδοσης αυτού.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ


ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ



Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ



Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ



Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΩΓΗΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
(ΚΑΦΑΔΗΛ)
τον ΚΑΛΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟ του ΣΤΑΥΡΟΥ με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 6,3% επί της νόμιμα
διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης χονδρικής τιμής πώλησης του είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών
Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία
Καταναλωτή) για τον Νομό Αττικής κατά την ημέρα παράδοσης αυτού
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ΑΔΑ: 6ΘΣΘΩΡΥ-Κ03

ΟΜΑΔΑ Β: ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ


ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ



Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

τον ΚΑΛΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟ του ΣΤΑΥΡΟΥ με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 2,5% επί της νόμιμα
διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών
Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή) για τον
Νομό Αττικής κατά την ημέρα παράδοσης αυτού
ΟΜΑΔΑ Γ: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ


ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ για το ΚΑΕ 20.6411.0002 ΠΟΣΟ: 95.102,00 € πλέον Φ.Π.Α
Για το ΚΑΕ 10.6411.0002 ΠΟΣΟ: 27.314,56 € πλέον Φ.Π.Α.



Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΟΣΟ:
4.268,80 € πλέον Φ.Π.Α

την εταιρεία Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 85/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 29.3.2018

ΚΟΡΜΑ - ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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