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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 19/2014 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 100/2014                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Ψήφιση πίστωσης ύψους σε βάρος του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2014 
για την εκτέλεση της προµήθειας «ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – 
Χαλκηδόνος και των Νοµικών του Προσώπων 
για το γ΄ τρίµηνο του έτους 2014- Έγκριση 
τεχνικών προδιαγραφών της ΑΜ 88/2014 – 
Απευθείας ανάθεση της προµήθειας – Έγκριση 
πρακτικού επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης προσφορών – Κατακύρωση 
αυτής» . 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) σήµερα στις 1 του µήνα Ιουλίου του έτους 2014, 
ηµέρα Τρίτη και ώρα 9 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή 
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του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 11699/16/27-
6-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Γεωργίου Καραβία, που 
επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και δηµοσιεύθηκε στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού υπαλλήλου του ∆ήµου 
κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό ∆΄. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος  2) Χατζηδάκη Μαρία 3) Τάφας Ηλίας  4) 
Καβακοπούλου Αγανίκη  και 5) Κουτσάκης Μιχαήλ,  µέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
1) Πλάτανος Ελευθέριος, Αντιπρόεδρος   2) Παΐδας Αδαµάντιος 3)  Κόντος 

Σταύρος  και  4) Πολίτης Σταύρος 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν. 
 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε :  
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 11818/30-6-2014 εισήγηση του Τµήµατος 
Προµηθειών και Αποθήκης του ∆ήµου επί του θέµατος: 
 
ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για απ ευθείας ανάθεση της προµήθειας καυσίµων 
κίνησης οχηµάτων και πετρελαίου θέρµανσης του ∆ήµου  για τους µήνες 
Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέµβριο 2014. 
     
Κύριε Πρόεδρε,  
 
Σας γνωρίζουµε ότι στις 11/3/2014 διενεργήθηκε ανοικτός διεθνής 
διαγωνισµός για την εκτέλεση της προµήθειας καυσίµων κίνησης οχηµάτων 
και πετρελαίου θέρµανσης του ∆ήµου έτους 2014 συνολικού προυπ/σµού  
361.324,00€ µε ΦΠΑ 23%. 
Σύµφωνα µε το από 3985/11-3-2014 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισµών προµηθειών η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ αριθµ.10/2014 
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, προκύπτει ότι δεν προσήλθε κανείς 
ενδιαφερόµενος  κατά την διαδικασία του διαγωνισµού. 
Προκειµένου  το ∆ηµοτικό Σ/λιο να λάβει απόφαση σε απ’ευθείας ανάθεση µε 
διαπραγµάτευση απαιτείται η παροχή σύµφωνης γνώµης της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων . 
Με το υπ αριθµ πρωτ. 10816/2014 έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων αποφάσισε « την µη παροχή σύµφωνης γνώµης του 
∆ήµου Φιλ/φειας –Χαλκ/νος σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2 , 
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παράγραφος 2 , περίπτωση γ, υποπερίπτωση δδ΄του Ν. 4013/2011 , όπως 
ισχύει , για την διενέργεια διαδικασίας µε διαπραγµάτευση χωρίς δηµοσίευση 
προκήρυξης για την ανάθεση σύµβασης προµήθειας «καυσίµων του ∆ήµου 
Φιλ/φειας –Χαλκ/νος και των νοµικών προσώπων» προυπολογισθείσας 
δαπάνης € 361.324,00€ µε ΦΠΑ λόγω µη συνδροµής των προς τούτο 
τασσόµενων υπό του νόµου προυποθέσεων».    
     Λόγω του ότι η τρέχουσα σύµβαση µε αριθµ. Πρωτ. 5351/1-4-2014 λήγει 
στις 30/6/2014 και θα δηµιουργηθεί τεράστιο πρόβληµα µε την αποκοµιδή των 
απορριµµάτων εν µέσω του θέρους και λόγω του ότι η διαδικασία νέου 
διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού είναι χρονοβόρα πρέπει να προχωρήσουµε 
µε την διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης για ένα τρίµηνο ήτοι από 1/7/2014 
έως 30/9/2014           

Συγκεκριµένα η εν λόγω δαπάνη , για την προµήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ για το 
µήνα Ιούλιο –Αύγουστο- Σεπτέµβριο  2014  θα βαρύνει τους κάτωθι κωδικούς 
του προυπ/σµού του ∆ήµου οικ.έτους 2014 ως εξής:  

 
  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε. 
 

ΠΟΣΟ 

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ (ΒΕΝΖΙΝΗ 

02.10.6641.002 1.375,00 

2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 

ΜΕΣΑ(ΒΕΝΖΙΝΗ) 

02.15.6641.002 200,00 

3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 

ΜΕΣΑ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ) 

02.20.6641.001 45.585,00 

4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 

(ΒΕΝΖΙΝΕΣ) 

02.20.6641.003 3.750,00 

5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 

ΜΕΣΑ(ΒΕΝΖΙΝΗ) 

02.30.6641.004 1.500,00 

6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 

ΜΕΣΑ(ΒΕΝΖΙΝΗ) 

02.35.6641.004 5.500,00 

7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) 

02.35.6641.005 5.000,00 

8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) 

02.45.6641.001 1.250,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 64.160,00 € 

 
Κατά συνέπεια ο προυπ/σµός του ∆ήµου για το µήνα Ιούλιο –

Αύγουστο- Σεπτέµβριο οικ. Έτους 2014 βαρύνεται µε το συνολικό ποσό των 
64.160,00 €  

Το υπόλοιπο της συνολικής δαπάνης της προµήθειας ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ για 
τους µήνες Ιούλιο –Αύγουστο- Σεπτέµβριο 2014 βαρύνει τους εξής κωδικούς  
µε τις αντίστοιχες πιστώσεις   :   
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Για την ∆ηµοτική Επιχείρηση µε την επωνυµία « Κοινωφελής Επιχείρηση 
∆ΦΧ» ΚΑ:  66.31 ποσού 1.490,00€ 
          

Η εκτέλεση της προµήθειας θα υλοποιηθεί µε την διαδικασία της απ 
ευθείας ανάθεσης µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής ( άρθρο 72 
Ν.3852/2010) , λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του θέµατος σε συνδυασµό 
µε τις δ/ξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 23, του Ν. 2286/95 , του Ν. 3463/06 .  
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010 « Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης» προβλέπεται ότι η οικονοµική επιτροπή αποφασίζει 
για την έγκριση δαπανών καθώς και την διάθεση των πιστώσεων του 
προυπ/σµού . 

Παρακαλούµε για την λήψη απόφασης µε την οποία η οικονοµική 
επιτροπή να: 
 

1. Εγκρίνει την διενέργεια της δαπάνης για την προµήθεια καυσίµων 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ για τους µήνες Ιούλιο –Αύγουστο- Σεπτέµβριο 2014  και 
µέχρι την υπογραφή της νέας σύµβασης , για τον ∆ήµο και τα Νοµικά 
του πρόσωπα µε την διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης λόγω του 
επείγοντος χαρακτήρα του θέµατος . 

2. Ψηφίσει πίστωση ύψους 64.160,00 € σε βάρος των κατωτέρω κωδικών 
του προυπ/σµού του ∆ήµου οικ. έτους  2014 . 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε. 
 

ΠΟΣΟ 

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ (ΒΕΝΖΙΝΗ 

02.10.6641.002 1.375,00 

2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 

ΜΕΣΑ(ΒΕΝΖΙΝΗ) 

02.15.6641.002 200,00 

3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 

ΜΕΣΑ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ) 

02.20.6641.001 45.585,00 

4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 

(ΒΕΝΖΙΝΕΣ) 

02.20.6641.003 3.750,00 

5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 

ΜΕΣΑ(ΒΕΝΖΙΝΗ) 

02.30.6641.004 1.500,00 

6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 

ΜΕΣΑ(ΒΕΝΖΙΝΗ) 

02.35.6641.004 5.500,00 

7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) 

02.35.6641.005 5.000,00 

8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) 

02.45.6641.001 1.250,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 64.160,00 € 
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3.Εγκρίνει τις Τεχνικές προδιαγραφές της ΑΜ 88/14 µελέτης που συνέταξε η 
∆/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισµού του ∆ήµου.   
4.Εφόσον λάβετε θετική απόφαση για τα παραπάνω παρακαλούµε όπως 
προχωρήσετε στην έγκριση του πρακτικού υπ αριθµ. Πρωτ. 11807/30-6-2014 
αξιολόγησης προσφοράς την οποία και σας διαβιβάζουµε και να αναθέσετε 
την ανωτέρω προµήθεια στην  ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Ε. ∆ΗΜΗΤΡΑ σύµφωνα µε την 
υπ αριθµ.  11663/2014 προσφορά του την οποία και σας διαβιβάζουµε. 
      
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των 
µελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 19/2014 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, την αριθ. 
88/2014 σχετική µελέτη, είδε τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 
3852/10, αυτές του Ν. 2286/95, του Ν. 3463/06, τις διατάξεις του άρθρου 23 
του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α 11389/93 –ΦΕΚ 185/Β΄/1993) και µελέτησε το αριθ. πρωτ. 
11807/30-6-2014 πρακτικό αξιολόγησης προσφοράς καθώς και όλα τα 
υπόλοιπα έγγραφα και τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 

 
 

1.Την έγκριση της διενέργειας της δαπάνης για την προµήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ γ΄ 
τριµήνου έτους 2014 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέµβριος 2014) και µέχρι την 
υπογραφή της νέας σύµβασης για τον ∆ήµο και τα Νοµικά του Πρόσωπα µε 
την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του 
θέµατος, δεδοµένου ότι  υφίσταται άµεση, σοβαρά και σπουδαία και 
κατεπείγουσα ανάγκη που προέκυψε από απρόβλεπτα και έκτακτα 
περιστατικά που δεν οφείλονται σε ευθύνη ή υπαιτιότητα του ∆ήµου 
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, ούτε ήταν δυνατό να προβλεφθούν από τα 
καταβάλλοντα την επιµέλεια ενός µέσου συνετού ανθρώπου όργανα και λόγω 
της ανάγκης της άµεσης αντιµετώπισης τους καθιστά εκ των πραγµάτων 
αδύνατη την τήρηση των προθεσµιών και της όλης διαδικασίας που απαιτείται 
για την ολοκλήρωση της απευθείας ανάθεσης της προµήθειας από το 
∆ηµοτικό Σ/λιο λόγω της χρονοβόρου διαδικασίας αποστολής του σχετικού 
φακέλου στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων για την παροχή 
σύµφωνης γνώµης  ή της διενέργειας νέου διαγωνισµού και προκειµένου να 
µην µείνουν ακινητοποιηµένα όλα τα τροχοφόρα και µηχανήµατα του ∆ήµου 
Φιλ/φειας –Χαλκηδόνος, να µην δηµιουργηθεί τεράστιο πρόβληµα µε την 
αποκοµιδή των απορριµµάτων εν µέσω του θέρους και να διασφαλισθεί η 
εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών αυτού.    
    
2.Την ψήφιση της πίστωσης ύψους 64.160,00 € σε βάρος των κατωτέρω 
κωδικών του προυπ/σµού του ∆ήµου οικ. έτους  2014 . 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε. 
 

ΠΟΣΟ 

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 02.10.6641.002 1.375,00 
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ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 
ΜΕΣΩΝ (ΒΕΝΖΙΝΗ 

2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 

ΜΕΣΑ(ΒΕΝΖΙΝΗ) 

02.15.6641.002 200,00 

3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 

ΜΕΣΑ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ) 

02.20.6641.001 45.585,00 

4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 

(ΒΕΝΖΙΝΕΣ) 

02.20.6641.003 3.750,00 

5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 

ΜΕΣΑ(ΒΕΝΖΙΝΗ) 

02.30.6641.004 1.500,00 

6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 

ΜΕΣΑ(ΒΕΝΖΙΝΗ) 

02.35.6641.004 5.500,00 

7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) 

02.35.6641.005 5.000,00 

8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) 

02.45.6641.001 1.250,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 64.160,00 € 

 
 
3.Την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών της ΑΜ. 88/2014 µελέτης που 
συνέταξε η ∆/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισµού του 
∆ήµου για την εν θέµατι προµήθεια Γ΄ τριµήνου 2014.   
 
4. Την έγκριση του υπ αριθµ. Πρωτ. 11807/30-6-2014 πρακτικού επιτροπής 
αξιολόγησης προσφοράς, το οποίο και επισυνάπτεται στην παρούσα. 
    
5. Την ανάθεση της ανωτέρω προµήθειας για το γ΄ τρίµηνο έτους 2014 
(Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέµβριο 2014) και µέχρι την υπογραφή της νέας 
σύµβασης στην κυρία ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Ε. ∆ΗΜΗΤΡΑ-Πρατήριο Υγρών 
Καυσίµων (Πίνδου 2-Νέα Φιλαδέλφεια- Α.Φ.Μ. 115679917, ∆.Ο.Υ. Ν. 
ΙΩΝΙΑΣ), η οποία προσέφερε µηδενικό ποσοστό έκπτωσης επί της µέσης 
τιµής λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίµου την ηµέρα παράδοσης στο 
νοµό Αττικής, σύµφωνα µε την αριθ. πρωτ. 11663/26-6-2014 σχετική 
προσφορά της. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  100/2014 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ 
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Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 

             Λεβαντή Εµµανολία 
 

 
Εσωτερική ∆ιανοµή : 
 

1. Τµήµα Προµηθειών και Αποθήκης 
2. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
3. Τµήµα Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου 
4. Τµήµα Ταµείου 
5. Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
6. Αντιδήµαρχο Οικ. Υπηρεσιών 
7. Αντιδήµαρχο Καθ/τας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισµού 
8. ∆ιεύθυνση Καθ/τας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισµού/Τµήµα 

∆ιαχείρισης & Συντήρησης Οχηµάτων 
9. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
10. Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου 

 
 
 
Συν.: Το αριθ. πρωτ. 11807/30-6-2014 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης 

προσφοράς. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 
 
 
 

Α.Π.: 11807/30-6-2014 

 
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟ 3Ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 (1/7/14-30/9/14) 
 
Σήµερα στις 30/6/2014 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 08.00 π.µ.στο ∆ηµοτικό 
Κατάστηµα επί της οδού ∆εκελείας 97 στη Νέα Φιλαδέλφεια συνήλθε η 
επιτροπή αξιολόγησης προσφορών του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., που 
συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 10/2014 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, προκειµένου να γνωµοδοτήσει για την ανάθεση της προµήθειας 
«Προµήθεια καυσίµων κίνησης οχηµάτων & πετρελαίου Θέρµανσης» (Α.Μ. 
88/14) προϋπολογισµού 65.650,00 € (µε Φ.Π.Α.). 
 
Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες: 

1. Παρασκιάδου Θεοδώρα (Πρόεδρος) 
2. Βασιλακάκη Ιωάννα (Μέλος) 
3. Ντιούδης Σπυρίδων (Μέλος) 

 
Για την συγκεκριµένη προµήθεια υπέβαλλε προσφορά (υπ’ αριθµ. πρωτ. 
∆.Φ.Χ. 11663/26-6-14) η εταιρεία ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Ε. ∆ΗΜΗΤΡΑ, 
∆/νση:Πίνδου 2 – Νέα Φιλαδέλφεια, Α.Φ.Μ. 115679917, ∆.Ο.Υ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ 
 
Η επιτροπή έχοντας υπ’ όψιν: 
Α. Την υπ’ αριθµ. 10/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
«ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014» 
Β. Το υπ’ αριθµ. 3985/11-3-14 πρακτικό διενέργειας ανοικτού διαγωνισµού 
προµήθειας καυσίµων κίνησης και πετρελαίου θέρµανσης µε το οποίο 
κηρύχθηκε  ΑΓΟΝΟΣ ο εν λόγω διαγωνισµός 
Γ. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 23 της υπ’ αριθµ. 11389/93 απόφασης 
του ΥΠ.ΕΣ. ΕΚΠΟΤΑ 
∆. Τις τεχνικές προδιαγραφές της Α.Μ. 88/14 µελέτης 
Ε. Την υπ’ αριθµ. 11663/26-6-14 προσφορά της εταιρείας ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Ε. 
∆ΗΜΗΤΡΑ 
 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΕΙ  
 
Υπέρ της ανάθεσης της προµήθειας µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» στην εταιρεία 
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Ε. ∆ΗΜΗΤΡΑ προκειµένου να διασφαλισθεί η εύρυθµη 
λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου και η οποία υπέβαλλε και τη µοναδική 
προσφορά προσφέροντας µηδενικό ποσοστό έκπτωσης επί της µέσης τιµής 
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λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίµου την ηµέρα παράδοσης στο νοµό 
Αττικής. 
 
 
 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΠΑΡΑΣΚΙΑ∆ΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 
 
 
 

ΝΤΙΟΥ∆ΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
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