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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 
 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  1 5 η ς  T A K T I K Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

ΤΗΣ 26 ΜΑΙΟΥ 2015  
Ημερομηνία συνεδρίασης  : 26 Μαΐου 2015 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Τρίτη, ώρα 14:00 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 22.05.2015 
Αριθμός μελών  : 7 
Παρόντα μέλη  : 7 
Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Ευαγγελία Βελετάκου, Σταύρος Κρητικός, Ευφροσύνη Σίνη, 
Ηλίας Στουραΐτης, Κωνσταντίνος Λεβαντής, Μπουκουβάλας Λάμπρος 

Απόντα μέλη  : - 
Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο των 
επικαιροποιημένων δικαιολογητικών της Αναδόχου Κοινοπραξίας ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ – 
ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του έργου: «παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο κτίριο του 
Δημαρχείου Λαυρίου» 
Αρ. Απόφ.: 113/2015 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης του πρακτικού της 

Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών της Αναδόχου 

Κοινοπραξίας ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του έργου: «παρεμβάσεις 

εξοικονόμησης ενέργειας στο κτίριο του Δημαρχείου Λαυρίου» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την υπ’ αριθμ.99/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η έγκριση του αριθμ. πρωτ:  
7877/28.04.2015 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και η κατακύρωση του αποτελέσματος του 
διαγωνισμού που αφορά το έργο: «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο κτίριο του Δημαρχείου 
Λαυρίου».  

Το ανωτέρω πρακτικό κοινοποιήθηκε στην προσωρινά μειοδότρια εταιρεία Κ/ΞΙΑ 
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, προκειμένου να προσκομίσει εκ νέου 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 15ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 2 από 7 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 2 
του Ν. 3669/08. 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με το αριθμ. πρωτ:10184/26.05.2015 έγγραφό της 
αποστέλλει προς έγκριση ταυτάριθμο πρακτικό για τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών 
της μειοδότριας εταιρείας, το οποίο σας θέτω υπόψη: 

«Σήμερα Τρίτη 26/05/2015 και ώρα 09.30 π.μ. στο Δήμο  Λαυρεωτικής  στο  Δημοτικό Κατάστημα 

Κερατέας, η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου: «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο κτίριο 
του Δημαρχείου Λαυρίου» που ορίστηκε με την υπ. αρ. 106/2014 απόφαση Ο.Ε, αποτελούμενη από 

τους ακόλουθους: 

1. Μαρία – Ζωή Παπαθανάση ΠΕ7 Χημικό Μηχανικό του Δήμου Λαυρεωτικής,  Πρόεδρο  

2. Σταύρο Ζερβουδάκη Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ5 της Τ.Υ της Τ.Υ του Δήμου Λαυρεωτικής μέλος 

3. Ιωάννη Λιέπουρη Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕ4 της Τ.Υ του Δήμου Λαυρεωτικής, μέλος 

-από τους οποίους παρόντες ήταν και οι τρεις (3)  

Συνήλθε για να ελέγξει τα κατατεθέντα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά της μειοδότριας ΚΞΙΑΣ 
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ  του έργου  «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο κτίριο του 
Δημαρχείου Λαυρίου» σύμφωνα με την παρ. 23.2.4 της διακήρυξης της μελέτης του έργου. 

Ο μειοδότης υπέβαλε με το υπ. αριθ.10099/25-5-2015 πρωτόκολλο του Δήμου μας τα επικαιροποιημένα 

δικαιολογητικά. 

Μετά τον έλεγχο, η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπίστωσε ότι τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι 

σύννομα και τα απαιτούμενα  με βάση την ανωτέρω παράγραφο της  διακήρυξης». 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 

 
Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

− τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Ν. 3669/08, 

− την υπ’ αριθμ.99/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 

− την παρ. 23.2.4 της διακήρυξης της μελέτης του έργου, 

− το αριθμ. πρωτ: 10184/26.05.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και το 
συνημμένο πρακτικό της Επιτροπής 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εγκρίνει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν από τη μειοδότρια ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, για το έργο: «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης 
ενέργειας στο κτίριο του Δημαρχείου Λαυρίου». 
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ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού Νο2 αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού 
ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών 
του Δήμου Λαυρεωτικής και των ΝΠΔΔ αυτού «ΚΕΦΑΛΟΣ» & «ΘΟΡΙΚΟΣ», κατακύρωση αναδόχου 
προμηθευτή καυσίμων 
Αρ. Απόφ.: 114/2015    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί «έγκρισης 

πρακτικού Νο2 αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την 

προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και των 

ΝΠΔΔ αυτού «ΚΕΦΑΛΟΣ» & «ΘΟΡΙΚΟΣ», κατακύρωση αναδόχου προμηθευτή καυσίμων» έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Το συγκεκριμένο θέμα είχε συμπεριληφθεί στα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά τη 
συνεδρίαση της 15ης Μαΐου 2015. 

Όμως η εταιρεία «Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ» κατέθεσε προσφυγή κατά της υπ’ 
αριθμ.92/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμ. πρωτ: 9115/14.05.2015, με την οποία ζητά 
την ακύρωση ή ανάκληση της ως άνω απόφασης και την αναστολή της περαιτέρω διαγωνιστικής 
διαδικασίας. 

Λόγω της ανωτέρω προσφυγής η Οικονομική Επιτροπή ανέβαλε τη συζήτηση του θέματος κατά 
τη συνεδρίαση της 15 Μαΐου 2015. 

Στη συνέχεια η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με το αρ. πρωτ:  37221/20352/20.05.2015 
έγγραφό της, το οποίο πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο με αριθμ. πρωτ: 10209/26.05.2015, ζήτησε να σταλεί 
ο φάκελος του διαγωνισμού και να καταθέσει ο Δήμος τις απόψεις του σχετικά με την προσφυγή. 
Επιπλέον, ενημέρωσε ότι όσο αφορά το αίτημα του προσφεύγοντα για αναστολή της προσβαλλόμενης 
πράξης, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις νόμου που διέπουν την εξέταση της εν λόγω διοικητικής 
προσφυγής και σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.15/11 (α.π.5370/2.2.11) εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ, κατά τη 
μεταβατική περίοδο – μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ  - ο 
Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δεν μπορεί να αναστείλει την εκτέλεση 
προσβαλλόμενης πράξης Δήμων. 

Δεδομένου ότι είναι αναγκαία η υπογραφή νέας σύμβασης προμήθειας καυσίμων, προκειμένου 
να μην υπάρξει πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, ο κος Πρόεδρος πρότεινε 
να συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 
του Ν.3852/2010 και  κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά.  

 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα                                                                                                                                                                                               
μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
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- Την υπ΄ αριθμ.20/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη διενέργεια διεθνούς 
ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των 
αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και των Νομικών Προσώπων αυτού. 

- Την υπ’ αριθμ.5/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου τίτλο: 
«προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης – κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου 
Λαυρεωτικής και των Νομικών Προσώπων» προϋπολογισμού δαπάνης 626.364,51 ευρώ με ΦΠΑ. 

- Την υπ’ αριθμ.35/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η έγκριση της 
μελέτης (τεχνικών προδιαγραφών) και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού διεθνούς 
ανοικτού διαγωνισμού. 

- Την υπ’ αριθμ.100/2015 απόφαση Δημάρχου με την οποία προκηρύχθηκε η διενέργεια του 
διαγωνισμού. 

- Το πρακτικό Νο1 αξιολόγησης δικαιολογητικών & τεχνικών προσφορών της Επιτροπής 
Διενέργειας Διαγωνισμού 

- Τις ενστάσεις που κατατέθηκαν από τις συμμετέχουσες εταιρείες Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, 
ELVIGRO Α.Β.Ε.Ε, Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε. κατά του ανωτέρω πρακτικού 

- Την από 23.04.2015 γνωμοδότηση της Επιτροπής σχετικά με τις υποβληθείσες ενστάσεις 

- Την υπ’ αριθμ. 92/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την εκδίκαση των 
ενστάσεων 

Ακολούθως, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το πρακτικό Νο2 της 
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Στο Λαύριο και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 7 Μαΐου του έτους 2015, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 

14:30 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών του άρθρου 46 του 

ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.36/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

Λαυρεωτικής, προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν 

σχετικά με την προμήθεια του θέματος στον ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε 

με την υπ’ αριθμ.100/18.02.2015 Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής και αφορά την προμήθεια του 

θέματος.  

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες οι κάτωθι αναφερόμενοι υπάλληλοι: 

1. Βερβέρη Καλλιόπη, ΔΕ Διοικητικού, Πρόεδρος  

2. Καραμπάτσος Κωνσταντίνος, ΔΕ Τεχνιτών Ηλ/κων 

3. Γκιώνης Θεόδωρος, ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθμ.100/18.02.2015 διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

2. Το με ημερομηνία πρακτικό Νο1 σχετικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών – τεχνικών 

προσφορών, 
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3. Την από 23.04.2015 γνωμοδότηση επί των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά του ανωτέρω 

πρακτικού Νο1, 

4. Την υπ΄αριθμ.92/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την εκδίκαση των 

ενστάσεων, 

προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «οικονομικές προσφορές» που 

υπέβαλλαν οι διαγωνιζόμενοι μόνο για την ομάδα Α καύσιμα.  Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των υποφακέλων «οικονομικές προσφορές», ορίστηκε η 7 Μαΐου 2015 και ώρα 10:30. 

Προσφορές για την ομάδα Α κατέθεσαν οι κατωτέρω: 

1. Δ. ΛΙΟΥΜΗΣ Δ. – Η. ΑΝΔΡΕΟΥ. Ο.Ε., Λεωφόρος Σουνίου 13, Κερατέα, με ΑΦΜ 999355954, 

Δ.Ο.Υ. Κορωπίου.  

2. Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε., Θορικό Λαυρίου, με ΑΦΜ 999356023, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου. 

Η Επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών όπως προσφέρονται ακολούθως 

και συγκριτικά με τις τιμές του προϋπολογισμού μελέτης. 

Συμμετέχων ΔΕ Λαυρεωτικής ΔΕ Κερατέας ΘΟΡΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΣ 
Δ. ΛΙΟΥΜΗΣ – Η. 

ΑΝΔΡΕΟΥ Ο.Ε. - 

Βενζίνη αμόλυβδη 0% 

Πετρέλαιο κίνησης 0% 

Πετρέλαιο θέρμανσης 0% 

- - 

Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ 

Ο.Ε. 
Βενζίνη αμόλυβδη 0% 

Πετρέλαιο κίνησης 0% 

Πετρέλαιο θέρμανσης 0% 

- 

Πετρέλαιο 

θέρμανσης 3% 

Πετρέλαιο 

θέρμανσης 3% 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών 

π ρ ο τ ε ί ν ε ι  
Α. την κατακύρωση της προμήθειας καυσίμων για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Δημοτικής 

Ενότητα Κερατέας στην εταιρεία ΛΙΟΥΜΗΣ Δ. – ΑΝΔΡΕΟΥ Η. Ο.Ε., με έδρα στην Κερατέα, Λεωφόρος 

Σουνίου 13, με ΑΦΜ 999355954, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, με προσφορά ποσοστού μηδέν τοις εκατό (0%) για 

τα είδη: πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης στη νόμιμα διαμορφούμενη 

κάθε φορά  μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή 

προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου & 

Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής. Η συνολική προσφορά ανέρχεται στο ποσό των 299.954,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Β. Την κατακύρωση της προμήθειας καυσίμων για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών: (α) της Δημοτικής 

Ενότητα Λαυρεωτικής, με προσφορά ποσοστού μηδέν τοις εκατό (0%) για τα είδη πετρέλαιο κίνησης, 

βενζίνη αμόλυβδη, βενζίνη super και πετρέλαιο θέρμανσης στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά  

μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει 

από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της 
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Περιφέρειας Αττικής.  (β) του Νομικού Προσώπου «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής και (γ) του Νομικού 

Προσώπου «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, με προσφορά ποσοστού τρία τοις εκατό (3%) για το είδος 

πετρέλαιο θέρμανσης στην εταιρεία Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε., με έδρα στο Θορικό Λαυρίου, με ΑΦΜ 

999356023, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, Η συνολική προσφορά ανέρχεται στο ποσό των 227.988,43 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Σε αυτό το σημείο η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο και 

υπογράφει σε δύο (2) αντίγραφα και  διαβιβάζεται προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και των άρθρων 20 και 21 του ΕΚΠΟΤΑ». 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου και έλαβε υπόψη: 

− Τις  διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

− Τις διατάξεις του άρθρου 20, παρ.5 και του άρθρου 21 του ΕΚΠΟΤΑ, 

− Το με ημερομηνία 07.05.2015 πρακτικό Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & 
Αξιολόγησης Προσφορών, 

− Κάθε νόμιμη ενέργεια που προηγήθηκε του διαγωνισμού 
αποφασίζει  ομόφωνα  

(α) Εγκρίνει το πρακτικό Νο2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών 
σχετικά με την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν για την ομάδα ΚΑΥΣΙΜΑ  
στον ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.100/18.02.2015 
Διακήρυξη Δημάρχου Λαυρεωτικής. 
(β) Κατακυρώνει ως ανάδοχο της προμήθειας καυσίμων για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της 
Δημοτικής Ενότητα Λαυρεωτικής, την εταιρεία Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ Ο.Ε., με έδρα στο Θορικό Λαυρίου, με 
ΑΦΜ 999356023, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου,. με προσφορά ποσοστού μηδέν τοις εκατό (0%) για τα είδη 
πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη, βενζίνη super και πετρέλαιο θέρμανσης στη νόμιμα 
διαμορφούμενη κάθε φορά  μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίμου την ημέρα 
παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του 
Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής.  Η συνολική προσφορά ανέρχεται στο ποσό 
των 161.256,31 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
(γ) Κατακυρώνει ως ανάδοχο της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των 
νομικών προσώπων «ΘΟΡΙΚΟΣ» και «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, την εταιρεία Δ. & Π. ΛΙΟΥΜΗΣ 
Ο.Ε., με έδρα στο Θορικό Λαυρίου, με ΑΦΜ 999356023, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, με προσφορά ποσοστού 
τρία τοις εκατό (3%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά  μέση τιμή λιανικής πώλησης του καυσίμου 
την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών 
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του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής.  Η συνολική προσφορά ανέρχεται στο 
ποσό των 66.732,12 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
 (δ) Κατακυρώνει ως ανάδοχο της προμήθειας καυσίμων για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της 
Δημοτικής Ενότητα Κερατέας την εταιρεία ΛΙΟΥΜΗΣ Δ. – ΑΝΔΡΕΟΥ Η. Ο.Ε., με έδρα στην Κερατέα, 
Λεωφόρος Σουνίου 13, με ΑΦΜ 999355954, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, με προσφορά ποσοστού μηδέν τοις εκατό 
(0%) για τα είδη: πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης στη νόμιμα 
διαμορφούμενη κάθε φορά  μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίμου την ημέρα 
παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του 
Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής. Η συνολική προσφορά ανέρχεται στο ποσό 
των 299.954,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 
(ε) Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου να υπογράψει τις συμβάσεις 
ανάθεσης της προμήθειας. 
(στ) Οι συμβάσεις των Νομικών Προσώπων «ΘΟΡΙΚΟΣ» και «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής θα 
υπογραφούν από του Προέδρους των Αναθετουσών Αρχών. 

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
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