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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. 12/2015 έκτακτης Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Αριθ. Απόφασης : 122/2015

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Έγκριση του υπ’ αριθ. πρωτ. 11026/29-5-
2015 πρακτικού διενέργειας και του υπ’ αριθ.
πρωτ. 11027/29-5-2015 πρακτικού
αξιολόγησης διαγωνισμού με την διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με την
101/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ,
που αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015» (Α.Μ.60/2015)
προϋπολογισμού 212.320,00€ (με Φ.Π.Α.), ως
προς την κατηγορία  1 ( βενζίνη αμόλυβδη )
και 2 (πετρέλαιο κίνησης ) και λήψη απόφαση
κατακύρωσης»

ΑΔΑ: 761ΑΩΗΓ-ΑΞΝ



Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97- Γραφείο
Δημάρχου) σήμερα στις 3 του μήνα Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε έκτακτη Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 11065/12/2-6-
2015 έγγραφη πρόσκληση του α΄ Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Ευάγγελου
Κουμαριανού (Αντ/ρχου Κοιν. Πολιτικής), που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε
μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα
του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Δ΄.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος Απόστολος,
Αντιπρόεδρος 3) Αντωνόπουλος Δημήτριος 4) Πρελορέντζος Αρσένιος-
Γεώργιος, μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Γαβριηλίδης Γαβριήλ 2) Παπαλουκά Ευτυχία 3) Λάλος-Αναγνώστου
Μιχαήλ 4) Γεωργαμλής Λύσσανδρος και 5) Αράπογλου Γεώργιος, οι οποίοι
δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. Αντί του πρώτου εκ των
ανωτέρω μελών παρέστη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν.
3852/10, το αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Κουμαριανός
Ευάγγελος.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, το
οποίο ομόφωνα η Ο.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του
Ν. 3852/10, συμφώνησε να συζητηθεί, ως κατεπείγον, είπε :

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 11033/29-5-2015 εισήγηση του Τμήματος
Προμηθειών και Αποθήκης του Δήμου επί του θέματος:

ΘΕΜΑ : Έγκριση του υπ.΄ αρίθμ. πρωτ. 11026/29-5-2015 πρακτικού
διενέργειας και του υπ.΄ αρίθμ. Πρωτ. 11027/29-5-2015 πρακτικού
αξιολόγησης διαγωνισμού με την διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης,
σύμφωνα με την 101/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά
στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015. » (Α.Μ.60/2015) Προϋπολογισμού 212.320,00€
(με Φ.Π.Α.), ως προς την κατηγορία  1 ( βενζίνη αμόλυβδη ) και 2 (πετρέλαιο
κίνησης  ) και λήψη απόφαση κατακύρωσης .

ΑΔΑ: 761ΑΩΗΓ-ΑΞΝ



Κύριε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε τα υπ.΄ αρίθμ πρωτ. α) 11026/29-5-2015 πρακτικό
διενέργειας διαγωνισμού και β) 11027/29-5-2015 πρακτικό αξιολόγησης
προσφορών, με την διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης που αφορά στην
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015.» (Α.Μ.60/2015) Προϋπολογισμού 212.320,00€
(με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το οποίο κατατέθηκε μία και μοναδική προσφορά για
την κατηγορία 1 και 2  της μελέτης «αμόλυβδη βενζίνη» και «πετρέλαιο
κίνησης»

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και τα άρθρα 21 & 23 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
και το Ν. 4013/11,  παρακαλούμε για λήψη απόφασης έγκρισης :

Α) του υπ ΄αριθμ. πρωτ 11026/29-5-2015 πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού
με την διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης που αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΤΟΥΣ
2015. »(Α.Μ.60/2015), σύμφωνα με το οποίο υποβλήθηκε μια και μοναδική
προσφορά, η υπ΄αριθμ. πρωτ/λου 10936/28-5-2015 του προμηθευτή
Α.ΧΑΤΖΑΚΗ –Ε.ΚΟΝΤΟΥ Ο.Ε.

Β) του υπ ΄αριθμ. πρωτ/λου 11027/29-5-2015 πρακτικού αξιολόγησης
προσφορών διαγωνισμού με την διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης  που
αφορά στην ίδια προμήθεια, σύμφωνα με το οποίο η μια και μοναδική
υπ΄αριθμ. 10936/28-5-2015 προσφορά του προμηθευτή  Α.ΧΑΤΖΑΚΗ –
Ε.ΚΟΝΤΟΥ Ο.Ε προσφέρει ποσοστό έκπτωσης 0% στην κατηγορία 1
«ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ » και ποσοστό έκπτωσης 0%  στην κατηγορία 2
«ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ» σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης  και
κατακύρωση αυτής .

α/α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΑ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

1 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 0%
2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 0%

ΣΥΝ:
1.το υπ.΄ αρίθμ πρωτ. 11026/29-5-2015 πρακτικό διενέργειας  διαγωνισμού
που αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015».
2. το υπ ΄αριθμ. πρωτ/λου 11027/29-5-2015 πρακτικό αξιολόγησης
διαγωνισμού της ίδιας προμήθειας.
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Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που
καταγράφονται στο αριθ. 12/2015 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.
60/2015 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 των άρθρων 21
και 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α 11389/93 –ΦΕΚ 185/Β΄/1993), αυτές του Ν. 4013/11
και μελέτησε το υπ.΄ αρίθμ πρωτ. 11026/29-5-2015 πρακτικό διενέργειας
διαγωνισμού και το υπ΄αριθ. πρωτ.  11027/29-5-2015 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 κατά πλειοψηφία
(4 ΥΠΕΡ-1 ΑΠΟΧΗ)

Α) Την έγκριση του υπ ΄αριθμ. πρωτ 11026/29-5-2015 πρακτικού διενέργειας
διαγωνισμού με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης που αφορά στην
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015» (Α.Μ.60/2015), σύμφωνα με το οποίο
υποβλήθηκε μια και μοναδική προσφορά, η υπ΄αριθμ. πρωτ/λου 10936/28-5-
2015 του προμηθευτή Α.ΧΑΤΖΑΚΗ –Ε.ΚΟΝΤΟΥ Ο.Ε..

Β) Την έγκριση του υπ ΄αριθμ. πρωτ/λου 11027/29-5-2015 πρακτικού
αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού με την διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης  που αφορά στην ίδια προμήθεια, σύμφωνα με το οποίο η μια και
μοναδική υπ΄αριθμ. 10936/28-5-2015 προσφορά του προμηθευτή
Α.ΧΑΤΖΑΚΗ –Ε.ΚΟΝΤΟΥ Ο.Ε προσφέρει ποσοστό έκπτωσης 0% στην
κατηγορία 1 «ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ » και ποσοστό έκπτωσης 0% στην
κατηγορία 2 «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ», σύμφωνα με τους όρους της
διακήρυξης.

α/α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΑ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

1 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 0%
2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 0%

Γ. Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΤΟΥΣ
2015» (Α.Μ.60/2015) ως προς την κατηγορία 1 («ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ»)
και την κατηγορία 2 («ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ») από την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης και μέχρι 31/12/2015 στον προμηθευτή  Α.ΧΑΤΖΑΚΗ –
Ε.ΚΟΝΤΟΥ Ο.Ε, (Αχαρνών 440-Αθήνα Α.Φ.Μ. 800548631- Δ.Ο.Υ. ΙΔ΄
ΑΘΗΝΩΝ), η οποία προσέφερε μηδενικό ποσοστό έκπτωσης στην κατηγορία
1 («ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ») και την κατηγορία 2 («ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ»),
σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διακήρυξης και την αριθ. πρωτ.
10936/28-5-2015 σχετική προσφορά της.

ΑΔΑ: 761ΑΩΗΓ-ΑΞΝ



 Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε (μειοψήφησε) ο κ. Α.Κόντος, ο
οποίος απείχε από την διεξαχθείσα ψηφοφορία, διευκρινίζοντας
παράλληλα ότι δεν αμφισβητεί τη νομιμότητα της διαδικασίας που
ακολουθήθηκε.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 122/2015
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή :

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

Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων
9. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
10.Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου
11.Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής

Μέριμνας

Συν.: Τα υπ.΄ αρίθμ πρωτ. α) 11026/29-5-2015 πρακτικό διενέργειας
διαγωνισμού και β) 11027/29-5-2015 πρακτικό αξιολόγησης
προσφορών.
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Αρ. Πρωτοκόλλου :11026 /29 -5-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 4/2015

Στην Nέα Φιλαδέλφεια, σήμερα 29-5-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
π.μ., στον 2ο όροφο του Δημαρχείου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος επί της οδού
Δεκελείας 97, συνεδρίασε η Επιτροπή που συστήθηκε με τις υπ. Αριθ.
212/22180/17-12-2014 & 74/6012/30-3-2015 αποφάσεις της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος , προκειμένου να
αποσφραγίσει τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό της υπ. αριθ.
πρωτ. 7030/15-4-2015 Διακήρυξης Διαγωνισμού Δήμου Φιλαδέλφειας –
Χαλκηδόνος , για την προμήθεια «Καυσίμων κίνησης οχημάτων και
πετρελαίου θέρμανσης οκταμήνου έτους 2015».

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

1. Πρόεδρος Γιακουμάτου Γεωργία

2. Μέλος Τσανάκου Κυριακή

3. Γραμματέας Δημητριάδου Ευανθία

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ.πρωτ. 7030/2015 Διακήρυξη
Διαγωνισμού Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος , για την προμήθεια
«Καυσίμων κίνησης οχημάτων και πετρελαίου θέρμανσης οκταμήνου
έτους 2015» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό,
σημειώνει τα εξής:

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης Διακήρυξης διεξήχθη με τη συνοπτική
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης βάσει της Α.Ο.Ε. 101/2015. Η καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν η 28-05-2015, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 09.00π.μ.. Με το από το υπ’αριθ.πρωτ.10981/28-5-2015 έγγραφο του
Τμήματος Προμηθειών – Αποθήκης, ειδοποιήθηκαν τα μέλη της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού Καυσίμων να προβούν στην αποσφράγιση των
τεχνικών προσφορών του εν λόγω Διαγωνισμού.

Αφού παρήλθε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, η Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμού Καυσίμων Έτους 2015, συνεδρίασε προκειμένου να
αποσφραγίσει τις προσφορές που υποβλήθηκαν για την εν λόγω προμήθεια. Η
επιτροπή διαπίστωσε ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό μία
προσφορά από τον παρακάτω προμηθευτή:

Α/Α Προμηθευτής Αριθμός Πρωτοκόλλου
1 Α.ΧΑΤΖΑΚΗ – Ε.ΚΟΝΤΟΥ Ο.Ε. 10936/28-5-2015
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Στο σημείο αυτό η επιτροπή ήλεγξε τον υπ΄αριθ.πρωτ. 10936/28-5-2015 φάκελο
με την ένδειξη «Προς Δήμο Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος, Προσφορά Προμήθειας
Καυσίμων κίνησης οχημάτων Α.Μ. 60/2015» που υποβλήθηκε και επίσης
μονόγραψε και ήλεγξε τα έντυπα δικαιολογητικά ως αυτά κατατέθηκαν με τον ως
άνω έντυπο φάκελο.

Δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στην προσφορά με αριθ.πρωτ. 10936/28-
5-2015 που υποβλήθηκε από την εταιρεία Α.ΧΑΤΖΑΚΗ – Ε.ΚΟΝΤΟΥ Ο.Ε.:
1. Δικαιολογητικά άρθρου 6 της Διακήρυξης, εκτός από τα δικαιολογητικά των

παραγράφων 7 & 8 του άρθρου 6 για τα οποία υποβλήθηκαν υπεύθυνες
δηλώσεις και αντίγραφα αιτήσεων για χορήγηση αντιγράφου ποινικού
μητρώου και χορήγησης πιστοποιητικού από το Πρωτοδικείο Αθηνών περί
μη πτωχεύσεως. Επίσης δεν έχει υποβληθεί η κατάσταση με τους φορείς του
Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. όπου έχουν αναλάβει παρόμοιες προμήθειες
κατά την τελευταία τριετία, με αναφορά του αντίστοιχου συμβατικού ποσού
και της ημερομηνίας της σύμβασης, που αναφέρεται στην παράγραφο 10 του
άρθρου 6.

2. Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης ομόρρυθμης εταιρείας.

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στο καταστατικό της
εταιρείας.

4. Βεβαίωση ασφαλιστικών εισφορών Ο.Α.Ε.Ε.

5. Υπεύθυνη δήλωση για προσκόμιση βεβαίωσης περί μη οφειλής στον Ο.Α.Ε.Ε.
μέχρι τις 3/6/2015.

6. Κλειστός φάκελος με ένδειξη Οικονομική Προσφορά ΑΜ 60/2015.

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν
πρακτικό το οποίο και υπέγραψε σε πέντε (5) αντίγραφα.

Το παρόν πρακτικό διαβιβάζεται στον Πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης
προσφορών διαγωνισμών κ.Λαρδή Ιορδάνη.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΣΑΝΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 29-5-2015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11027
ΔΗΜΟΣ  ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Φ.Χ  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ με την διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης σύμφωνα με την
101/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής
, προυπ/σμού 212.320,00€ με ΦΠΑ 23% ως προς τις ομάδες 1 και 2 της AM:
60/2015 , (βενζίνη αμόλυβδη) και (πετρελαίου κίνησης)  αντίστοιχα.

Στην ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ και στο δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις
29/5/2015  και ώρα 12:00 συνήλθε η επιτροπή αξιολόγησης προμηθειών του
άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., η οποία συγκροτήθηκε με την 212/2014
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «περί συγκρότησης της επιτροπής
αξιολόγησης» προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την ανάθεση που αφορά την
προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ έτους 2015

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες:

1.  ΛΑΡΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ Πρόεδρος
2.  ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ  μέλος
3.  ΟΡΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γραμματέας.

Για τη συγκεκριμένη προμήθεια υπέβαλλε προσφορά η παρακάτω εταιρεία :

Α. ΧΑΤΖΑΚΗ - Ε.ΚΟΝΤΟΥ Ο.Ε- Δ/νση : Αχαρνών 440 η οποία προσέφερε
ποσοστό έκπτωσης 0% για την ομάδα  1 ( βενζίνη αμόλυβδη ) και ομάδα 2 (
πετρέλαιο κίνησης)

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη:

α. Την αριθμ.212/2014  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «περί
συγκρότησης της επιτροπής αξιολόγησης».
β. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 23 της αριθμ. 11389/1993
απόφασης του ΥΠ.ΕΣ. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
γ. Την ΑΜ: 60/2015.
δ. Την προσφορά του ενδιαφερόμενου.

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι :

Υπέρ της ανάθεσης της προμήθειας ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ στην εταιρεία « Α. ΧΑΤΖΑΚΗ
- Ε.ΚΟΝΤΟΥ Ο.Ε- Δ/νση : Αχαρνών 440-Αθήνα»    η οποία προσέφερε
ποσοστό έκπτωσης  0% στην τιμή αντλίας του είδους την ημέρα παράδοσής
του ως προς την ομάδα 1  (βενζίνη αμόλυβδη) και ποσοστό έκπτωσης 0%
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στην τιμή αντλίας του είδους την ημέρα παράδοσής του  ως προς την ομάδα 2
(πετρελαίου κίνησης).

Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό σε τέσσερα (4)
αντίτυπα, το οποίο υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
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