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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

 

Ιθάκης 12,  15344,  Γέρακας 

Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 

Οικονομική Επιτροπή  

                   

                                                                                      Αριθ.Αποφ 336/2016 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παλλήνης  της 

07-10-2016. 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση των πρακτικών Νο1 και Νο2 της Επιτροπής 

Διαγωνισμού και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια καυσίμων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων 2016-2017». 

 

Σήμερα, Παρασκευή 07-10-2016 και ώρα 15:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  

Παλλήνης Ιθάκης 12 ΔΕ Γέρακα, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου 

Παλλήνης, ύστερα από την 37/03-10-2016  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε 

νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα 

τα  οκτώ  (8) μέλη. 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ             ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζούτσος Αθανάσιος   

2. Χαλκίδης Ιωάννης                                         

3. Δημόπουλος Ιωάννης 

4. Πυργιώτης Αλέξανδρος 

5. Μερτζάνος Γεώργιος         

6. Αβαρκιώτης Φώτιος  

7. Μαντζώρος Ανδρέας 

8. Κάλανδρος Παναγιώτης 

 

 

     Μερτύρης Παναγιώτης 

 

   

 

 

  Εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε: 
 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών για λοιπές Προμήθειες και Προμήθειες 

Αναλωσίμων και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και Απευθείας Ανάθεσης 

της Δ/νσης Καθαριότητας – Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παλλήνης για 

το έτος 2016, μας διαβίβασε προς έγκριση τα πρακτικά αξιολόγησης των 

«Δικαιολογητικών Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά» καθώς και των οικονομικών 

προσφορών των συμμετεχόντων προμηθευτών που αφορούν τον Ηλεκτρονικό Δημόσιο 

Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με Α/Α Συστήματος 26719,1για την ανάδειξη προμηθευτή για 

την προμήθεια με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2016-2017 ”. 

 

Σύμφωνα με το Πρακτικό Νο 1: 
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Στο   διαγωνισμό   για την προμήθεια με τίτλο: “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2016-2017 ”  (αποσφράγιση  έγινε  

ηλεκτρονικά 23/09/2016 και  ώρα  14:00 π.μ.), έλαβαν μέρος οι  3 κάτωθι 

προμηθευτές: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην εξέταση των υποφακέλλων με την ένδειξη 

<<Δικαιολογητικά  Συμμετοχής – Τεχνική  Προσφορά >> τόσο  στην  ηλεκτρονική  

τους μορφή όσο και στην έντυπη. 
 

Επισημαίνεται   ότι   τα   δικαιολογητικά   σε   έντυπη   μορφή   είχαν   προσκομισθεί   

στην υπηρεσία  πρωτοκόλλου  του  Δήμου , από  τους  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό, 

εντός τριών  (3)  εργάσιμων  ημερών από την  ηλεκτρονική  υποβολή της  προσφοράς 

τους  ( σε σφραγισμένο  υποφάκελλο με  εξωτερικές  ενδείξεις     επιμέρους έντυπα  

δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς ). 

 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά    έλαβαν αρ. Πρωτοκόλλου από την υπηρεσία ως 

εξής : 
 

1. ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ : αρ. Πρωτ.:29857/19.09.2016 
 

2. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ : αρ. Πρωτ.:30363/22.09.2016 
 

3. ΕΤΜΕΚΑΤ ΦΩΤΗΣ ΓΡΙΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : αρ. 

πρωτ.:29973/20.09.2016 

 

και παραδόθηκαν στην Επιτροπή (άρθρο 8.5 διακήρυξης). 
 

Από την εξέταση των ανωτέρω δικαιολογητικών συμμετοχής και της 

τεχνικής προσφοράς η Επιτροπή βρήκε σύμφωνα με τους όρους της 

διακήρυξης και έκανε αποδεκτό το σύνολο των προσφορών και των τριών 

εταιριών. 

 

 

Σύμφωνα με το Πρακτικό Νο 2: 
 

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (στο εξής «σύστημα») και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 26719,1. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών ήταν σύµφωνα µε τη διακήρυξη η 19η Σεπτεμβρίου 2016 μέχρι την 15:00 

μεσημβρινή και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών σύμφωνα με το 

Α/Α Προµηθευτής α/α προσφοράς 

1 
ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ 

ΕΕ 

43325 

2 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 42531 

3 

ΕΤΜΕΚΑΤ ΦΩΤΗΣ ΓΡΙΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

39794 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26511&tradingPartnerId=39003&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=984449086&oapc=10&oas=Jqx56e7IGzAczF-4u-j0Qg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=36582&tradingPartnerId=53350&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=984449086&oapc=10&oas=PNOaOqJJrjcVXg_Ks_X_7Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21250&tradingPartnerId=30877&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=984449086&oapc=10&oas=2_E5nxwLQdYbmE1p1UHzJQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21250&tradingPartnerId=30877&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=984449086&oapc=10&oas=2_E5nxwLQdYbmE1p1UHzJQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26511&tradingPartnerId=39003&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=984449086&oapc=10&oas=Jqx56e7IGzAczF-4u-j0Qg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26511&tradingPartnerId=39003&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=984449086&oapc=10&oas=Jqx56e7IGzAczF-4u-j0Qg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21p4svaiDaoTPO0QWTZ2IJZQ%7D&bid_number=%7B%21%21uyb6o6lASxVUfxbekY9luA%7D&_ti=984449086&oapc=10&oas=lsNw9R4UFkBmwagwmLLZRw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=36582&tradingPartnerId=53350&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=984449086&oapc=10&oas=PNOaOqJJrjcVXg_Ks_X_7Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21p4svaiDaoTPO0QWTZ2IJZQ%7D&bid_number=%7B%21%21qGyHHCpTvJknBqHoFlXADg%7D&_ti=984449086&oapc=10&oas=Dp23RhUd43pH1LFhkZCVmg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21250&tradingPartnerId=30877&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=984449086&oapc=10&oas=2_E5nxwLQdYbmE1p1UHzJQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21250&tradingPartnerId=30877&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=984449086&oapc=10&oas=2_E5nxwLQdYbmE1p1UHzJQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21250&tradingPartnerId=30877&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=984449086&oapc=10&oas=2_E5nxwLQdYbmE1p1UHzJQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21250&tradingPartnerId=30877&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=984449086&oapc=10&oas=2_E5nxwLQdYbmE1p1UHzJQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21p4svaiDaoTPO0QWTZ2IJZQ%7D&bid_number=%7B%21%21XlN937ZbAay5IDf9EdEkvA%7D&_ti=984449086&oapc=10&oas=3MTrPJw0zhL2gHV36CoxgQ..
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31209/28.09.2016 του Προέδρου της Επιτροπής που εστάλη σε όλους τους 

ενδιαφερόμενους (προμηθευτές) μέσω της πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, η 29/09/2016 ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 12.00’ μεσημβρινή. 
 

Η   Επιτροπή, προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών 

προσφορών. Επισημαίνεται ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η 

πρόσβαση στο περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών. Αμέσως μετά την παραπάνω 

διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίστηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίστηκαν οι 

υποφάκελοι « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι 

δυνατή πλέον η  πρόσβαση στο περιεχόμενό τους. 
 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το υπ' αριθμ -1 - πρακτικό της “ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016” κρίθηκαν αποδεκτές για τη συνέχιση του διαγωνισμού 

στο στάδιο της ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών 

προσφορών, οι προσφορές των συμμετεχόντων προμηθευτών ως κάτωθι πίνακας: 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 9.2.2 της Διακήρυξης, “ Περιεχόμενα (υπό)φακέλου “Οικονομική 

Προσφορά”: οι  συμμετέχοντες προμηθευτές έχουν συμπληρώσει την οικονομική τους 

προσφορά στην αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και έχουν 

επισυνάψει ηλεκτρονικά σε μορφή pdf το έντυπο της οικονομικής τους προσφοράς 

ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

 

Στη συνέχεια η  επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : 

1.Την υπ’ αριθμ. 260/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Παλλήνης για τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού με 

Α/Α Συστήματος 26719,1, για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια με τίτλο 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
2016-2017 ” », καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, 

2.Τα υπ’ αριθ. -1- πρακτικό του ανωτέρω διαγωνισμού (ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών), 

προχώρησε στην αξιολόγηση των υποφακέλων << ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ>> με 

κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη 

νόμιμα διαμορφούμενη κάθε 

φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του, όπως αυτή 
προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο Δελτίο Πιστοποίησης τιμών της Περιφέρειας 

Αττικής - Γεν.Δ/νσης Ανάπτυξης – Δ/νση Ανάπτυξης – Π.Ε. Κεντρικού Τομέα – Τμήμα 
Εμπορίου και προέβη στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών. 

 

 

Α/Α Προµηθευτής α/α προσφοράς 

1 
ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ 

ΕΕ 

43325 

2 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 42531 

3 

ΕΤΜΕΚΑΤ ΦΩΤΗΣ ΓΡΙΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

39794 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26511&tradingPartnerId=39003&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=984449086&oapc=10&oas=Jqx56e7IGzAczF-4u-j0Qg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26511&tradingPartnerId=39003&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=984449086&oapc=10&oas=Jqx56e7IGzAczF-4u-j0Qg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21p4svaiDaoTPO0QWTZ2IJZQ%7D&bid_number=%7B%21%21uyb6o6lASxVUfxbekY9luA%7D&_ti=984449086&oapc=10&oas=lsNw9R4UFkBmwagwmLLZRw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=36582&tradingPartnerId=53350&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=984449086&oapc=10&oas=PNOaOqJJrjcVXg_Ks_X_7Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21p4svaiDaoTPO0QWTZ2IJZQ%7D&bid_number=%7B%21%21qGyHHCpTvJknBqHoFlXADg%7D&_ti=984449086&oapc=10&oas=Dp23RhUd43pH1LFhkZCVmg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21250&tradingPartnerId=30877&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=984449086&oapc=10&oas=2_E5nxwLQdYbmE1p1UHzJQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21250&tradingPartnerId=30877&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=984449086&oapc=10&oas=2_E5nxwLQdYbmE1p1UHzJQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21250&tradingPartnerId=30877&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=984449086&oapc=10&oas=2_E5nxwLQdYbmE1p1UHzJQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21250&tradingPartnerId=30877&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=984449086&oapc=10&oas=2_E5nxwLQdYbmE1p1UHzJQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21p4svaiDaoTPO0QWTZ2IJZQ%7D&bid_number=%7B%21%21XlN937ZbAay5IDf9EdEkvA%7D&_ti=984449086&oapc=10&oas=3MTrPJw0zhL2gHV36CoxgQ..
ΑΔΑ: ΨΗΙΟΩΞΚ-ΔΤΙ
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Σύμφωνα με το άρθρο Α.1.4 της διακήρυξης κατατέθηκαν  οι προσφορές : 

 

α) ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

43325) για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου και 

συγκεκριμένα για: 

 

1.  το  Ν.Π.∆.∆. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ   

2. το  Ν.Π.∆.∆. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ   

3. το   Ν.Π.∆.∆. – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

∆ΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ  

 

β) ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 42531) 

για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου και 

συγκεκριμένα για: 

 

1.  το Ν.Π.∆.∆. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ   

2. το Ν.Π.∆.∆. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ   

       3. το Ν.Π.∆.∆. – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ ∆ΗΜΟΥ  

             ΠΑΛΛΗΝΗΣ και  

 

γ) ΕΤΜΕΚΑΤ ΦΩΤΗΣ ΓΡΙΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  (Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

39794) για την προμήθεια του συνόλου των ειδών των καυσίμων για: 

1.τις υπηρεσίες του Δήμου Παλλήνης 

       2.  την ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ∆ΗΜΟΥ      

          ΠΑΛΛΗΝΗΣ  
 

Αναλυτικά  οι οικονομικές προσφορές έχουν ως εξής: 

•   Η  οικονομική προσφορά  της  εταιρείας ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ 

ΣΙΑ ΕΕ (Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 43325): 
 
 
 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26511&tradingPartnerId=39003&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=984449086&oapc=10&oas=Jqx56e7IGzAczF-4u-j0Qg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21p4svaiDaoTPO0QWTZ2IJZQ%7D&bid_number=%7B%21%21uyb6o6lASxVUfxbekY9luA%7D&_ti=984449086&oapc=10&oas=lsNw9R4UFkBmwagwmLLZRw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=36582&tradingPartnerId=53350&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=984449086&oapc=10&oas=PNOaOqJJrjcVXg_Ks_X_7Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21p4svaiDaoTPO0QWTZ2IJZQ%7D&bid_number=%7B%21%21qGyHHCpTvJknBqHoFlXADg%7D&_ti=984449086&oapc=10&oas=Dp23RhUd43pH1LFhkZCVmg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21250&tradingPartnerId=30877&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=984449086&oapc=10&oas=2_E5nxwLQdYbmE1p1UHzJQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21250&tradingPartnerId=30877&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=984449086&oapc=10&oas=2_E5nxwLQdYbmE1p1UHzJQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21p4svaiDaoTPO0QWTZ2IJZQ%7D&bid_number=%7B%21%21XlN937ZbAay5IDf9EdEkvA%7D&_ti=984449086&oapc=10&oas=3MTrPJw0zhL2gHV36CoxgQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26511&tradingPartnerId=39003&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=984449086&oapc=10&oas=Jqx56e7IGzAczF-4u-j0Qg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26511&tradingPartnerId=39003&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=984449086&oapc=10&oas=Jqx56e7IGzAczF-4u-j0Qg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21p4svaiDaoTPO0QWTZ2IJZQ%7D&bid_number=%7B%21%21uyb6o6lASxVUfxbekY9luA%7D&_ti=984449086&oapc=10&oas=lsNw9R4UFkBmwagwmLLZRw..
ΑΔΑ: ΨΗΙΟΩΞΚ-ΔΤΙ
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οικονοµική  προσφορά  της  εταιρείας ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

(Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 42531) : 
 
 
 
 

 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=36582&tradingPartnerId=53350&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=984449086&oapc=10&oas=PNOaOqJJrjcVXg_Ks_X_7Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21p4svaiDaoTPO0QWTZ2IJZQ%7D&bid_number=%7B%21%21qGyHHCpTvJknBqHoFlXADg%7D&_ti=984449086&oapc=10&oas=Dp23RhUd43pH1LFhkZCVmg..
ΑΔΑ: ΨΗΙΟΩΞΚ-ΔΤΙ
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Η  οικονομική  προσφορά  της  εταιρείας ΕΤΜΕΚΑΤ ΦΩΤΗΣ ΓΡΙΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  (Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 39794): 

 

 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21250&tradingPartnerId=30877&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=984449086&oapc=10&oas=2_E5nxwLQdYbmE1p1UHzJQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21250&tradingPartnerId=30877&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=984449086&oapc=10&oas=2_E5nxwLQdYbmE1p1UHzJQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21250&tradingPartnerId=30877&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=984449086&oapc=10&oas=2_E5nxwLQdYbmE1p1UHzJQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B%21%21p4svaiDaoTPO0QWTZ2IJZQ%7D&bid_number=%7B%21%21XlN937ZbAay5IDf9EdEkvA%7D&_ti=984449086&oapc=10&oas=3MTrPJw0zhL2gHV36CoxgQ..
ΑΔΑ: ΨΗΙΟΩΞΚ-ΔΤΙ
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HΕπιτροπή αξιολογώντας τις παραπάνω τρεις (3) οικονοµικές προσφορές   διαπίστωσε ότι: 

 

Α) η προσφορά της εταιρίας ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. δεν είναι 

σύμφωνη ως προς τον όρο 9.2.2. του άρθρου 9 της Διακήρυξης, όπου αναφέρεται:  

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26511&tradingPartnerId=39003&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=984449086&oapc=10&oas=Jqx56e7IGzAczF-4u-j0Qg..
ΑΔΑ: ΨΗΙΟΩΞΚ-ΔΤΙ
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«Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της 

οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή 

προσφοράς την τιμή με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση 

του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιμή Αναφοράς που τίθεται στην 

παρούσα Διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος. (Αφορά μόνο την ομάδα 

ΚΑΥΣΙΜΑ)  

Τιμές Αναφοράς για σύγκριση των προσφορών : 

Τ αναφοράς Πετρελαίου Θέρμανσης : = 1,100 

Τ αναφοράς Πετρελαίου Κίνησης : = 1,200 

Τ αναφοράς Βενζίνη Αμόλυβδη : = 1,600 

Παράδειγμα : Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής (όπως ακριβώς 

ζητείται από τη Διακήρυξη) 2% για το Πετρέλαιο Κίνησης. Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα 

της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς 1,220 - 

(1,220x 0,02)=1,200» 

Συγκεκριμένα η ανωτέρω εταιρία, όπως φαίνεται από την προσφορά που υπέβαλε, 

προσέφερε έκπτωση 4,15 % αλλά στην αναλυτική προσφορά του ηλεκτρονικού συστήματος 

υπολογίστηκε εσφαλμένα  επί της ενδεικτικής τιμής του πετρελαίου θέρμανσης (1,100), με 

δύο δεκαδικά ψηφία αντί τριών και έτσι αν και μικρότερη η προσφορά ως ποσοστό στον 

τελικό υπολογισμό εμφανίζεται με μικρότερη οικονομική προσφορά επί του συνόλου από τον 

έτερο προσφέροντα.  

 

Ως εκ τούτου γνώμη της επιτροπής είναι ο αποκλεισμός της εταιρίας ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ για τους ως άνω περιγραφόμενους λόγους. 

Β) Η προσφορά της εταιρίας ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ είναι σύμφωνη ως 

προς τους όρους της διακήρυξης προσφέρουσα ποσοστό έκπτωσης 4,20 % σε ακέραιες 

μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το 

παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων της  ΓΕΝ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,  

∆/ΝΣΗΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ,  ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ της Περιφέρειας 

Αττικής και γνωμοδοτούμε την κατακύρωση στην ανωτέρω εταιρία της προμήθειας 

πετρελαίου θέρμανσης για τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου και συγκεκριμένα για: 

 

1.  το Ν.Π.∆.∆. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ   

2. το Ν.Π.∆.∆. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ   

       3. το Ν.Π.∆.∆. – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

 

Γ) Η προσφορά της εταιρίας ΕΤΜΕΚΑΤ ΦΩΤΗΣ ΓΡΙΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  είναι 

σύμφωνη ως προς τους όρους της διακήρυξης προσφέρουσα ποσοστό έκπτωσης 0 % σε 

ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το 

παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων της  ΓΕΝ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,  

∆/ΝΣΗΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ,  ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ της Περιφέρειας 

Αττικής.  

Επειδή η  παραπάνω υποβληθείσα προσφορά, αν και μοναδική, είναι σύμφωνη ως προς τους 

όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, όπου η προσφερόμενη  τιμή βάσει της 

σχετικής νομοθεσίας, ακολουθεί τη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή χονδρικής 

πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης του, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε 

εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής 

(Γεν.Δ/νσης Ανάπτυξης – Δ/νση Ανάπτυξης – Π.Ε. Κεντρικού Τομέα – Τμήμα Εμπορίου)  

χωρίς αρνητική έκπτωση, καθώς και τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά 

(οικονομική κρίση, έλλειψη ενδιαφέροντος από προμηθευτές κλπ) είναι πράγματι 

ικανοποιητική και συμφέρουσα για το Δήμο  Παλλήνης, η επιτροπή ομόφωνα γνωμοδοτεί 

υπέρ της κατακύρωσης του διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων 2016-2017 

στην εταιρία ΕΤΜΕΚΑΤ ΦΩΤΗΣ ΓΡΙΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26511&tradingPartnerId=39003&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=984449086&oapc=10&oas=Jqx56e7IGzAczF-4u-j0Qg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=26511&tradingPartnerId=39003&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=984449086&oapc=10&oas=Jqx56e7IGzAczF-4u-j0Qg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=36582&tradingPartnerId=53350&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=984449086&oapc=10&oas=PNOaOqJJrjcVXg_Ks_X_7Q..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21250&tradingPartnerId=30877&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=984449086&oapc=10&oas=2_E5nxwLQdYbmE1p1UHzJQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21250&tradingPartnerId=30877&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=984449086&oapc=10&oas=2_E5nxwLQdYbmE1p1UHzJQ..
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% 

 

Καλούμαστε να αποφασίσουμε σχετικά. 
 

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της τα ανωτέρω και μετά από 

διαλογική συζήτηση, 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ομόφωνα 
 

1 .  Εγκρίνει το Πρακτικό Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια με  

τίτλο: «Προμήθεια Καυσίμων του Δήμου Παλλήνης και των Νομικών του Προσώπων 

έτους 2016 – 2017», ως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση του Προέδρου 
2. Εγκρίνει το Πρακτικό Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ως άνω προμήθεια 

ως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση του Προέδρου. 

3. Αναθέτει την προμήθεια καυσίμων για: 

 το Ν.Π.∆.∆. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ   

 το Ν.Π.∆.∆. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ   

 το Ν.Π.∆.∆. – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ ∆ΗΜΟΥ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
στον ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛ/ΚΙΩΝ – Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 19 – ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ – ΑΦΜ: 
121161198 – Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ με ποσοστό έκπτωσης 4,20 % (τέσσερα κόμμα 
είκοσι τοις εκατό) σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές 
προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων της  ΓΕΝ. 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,  ∆/ΝΣΗΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ,  
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ της Περιφέρειας Αττικής 

4. Αναθέτει την προμήθεια καυσίμων για:  

1.τις υπηρεσίες του Δήμου Παλλήνης 

2.  την ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

∆ΗΜΟΥ  ΠΑΛΛΗΝΗΣ    

στην εταιρία ΕΤΜΕΚΑΤ ΦΩΤΗΣ ΓΡΙΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 23 – 

ΒΡΙΛΗΣΙΑ- 15235 – ΑΦΜ: 999632427 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ με ποσοστό έκπτωσης 0 

% σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το 

παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων της  ΓΕΝ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,  

∆/ΝΣΗΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ,  ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ της Περιφέρειας 

Αττικής.  
5. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. 

 
 
 Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό: 336/2016 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος                                                             Τα μέλη 

Ζούτσος Αθανάσιος                                                 Έπονται 7 υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21250&tradingPartnerId=30877&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=984449086&oapc=10&oas=2_E5nxwLQdYbmE1p1UHzJQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21250&tradingPartnerId=30877&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=984449086&oapc=10&oas=2_E5nxwLQdYbmE1p1UHzJQ..
ΑΔΑ: ΨΗΙΟΩΞΚ-ΔΤΙ
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