
                                                                
 

 
 

  
 
 
 

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ  
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

⎯⎯ 

   
Νέα Φιλαδέλφεια    13/12/2011    
   
Αριθ. Πρωτ. : 14497/20-12-2011 

     Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας 
Γραφείο  Οικ. Επιτροπής 

                        ⎯⎯ 
 

Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληρ.        : Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.          :  213-2049028-29 
Fax           :  213-2049006 
 

   

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 21/2011 Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 147/2011                                  
 
                                                                                             
                                                                               Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                       

«Έγκριση αριθ. 103/11 μελέτης,  
κατάρτισης όρων προμήθειας υγρών 
καυσίμων για τα τροχοφόρα και τα 
μηχανήματα του Δήμου και θέρμανσης 
Δημοτικών κτηρίων και διάθεση σχετικής 
πίστωσης 270.000,00 €». 

 
 

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδημάρχου Οικονομικών) σήμερα στις 12 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 
2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την 
υπ΄αριθ. 13799/21/8-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. 
Χαράλαμπου Μπόβου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και 
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού 
υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Β΄. 
 



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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 
1) Μπόβος Χαράλαμπος, Πρόεδρος  2) Καραβίας Γεώργιος 3) Μαυράκη-
Φίλου Παρασκευή 4) Νικολόπουλος Φώτιος 5) Σιμιγδαλά Ειρήνη και 6) 
Παπαλουκά Ευτυχία, μέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος, Αντιπρόεδρος  
2) Κόντος Σταύρος                             3) Βαλασσάς Βεργής 

 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. Αντί του πρώτου των 
ανωτέρω προσήλθε (μετά το τέλος της ψηφοφορίας επί του 1ου θέματος της 
Η.Δ.), βάσει του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/10, το αναπληρωματικό μέλος 
της μειοψηφίας κ. Πλάτανος Ελευθέριος. 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 13395/2-12-2011 εισήγηση του Τμήματος 
Προμηθειών του Δήμου επί του θέματος : 
 
    
          ΘΕΜΑ: α)Διάθεση - ψήφιση - πίστωσης ποσού  270.000,00 €  β) 
Έγκριση της υπ΄αριθ.  103/11  μελέτης για την <Προμήθεια υγρών καυσίμων 
για τα τροχοφόρα και τα μηχανήματα του Δήμου και για την θέρμανση των 
Δημοτικών κτιρίων>γ) Κατάρτιση όρων που αφορούν την προμήθεια υγρών 
καυσίμων για τα τροχοφόρα και τα μηχανήματα του Δήμου και για την 
θέρμανση των Δημοτικών κτιρίων. 
                
    Στον προϋπολογισμό του έτους 2012 του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος 
είναι εγγεγραμμένες πιστώσεις συνολικού ποσού 270.000,00 €  για την 
κάλυψη  υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την  προμήθεια  υγρών καυσίμων.                 
                
  Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις της Υ.Α 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ  
περί Ε.Κ.Π.Ο.ΤΑ , τις σχετικές εγκυκλίους, όπου αυτές δεν έρχονται σε 
αντίθεση με τον Ν. 2286/95, το Ν. 3852/2010 άρθρο 72 ,  τον Ν. 3463/2006 
αρθ. 209  , αρ. εγκ. 2 αρ. πρ. 2037/11-01-2007 )και το Ν. 3438/2006 άρθρο 
13 και θα βαρύνει τους κωδικούς: 
 
                  ΒΕΝΖΙΝΗ 
 
Κ.Α. 02.10.6641.002 <Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών 
μέσων βενζίνη)> ποσού 5.332 €. 
Κ.Α. 02.15.6641.002 < Προμήθεια καυσίμων για μεταφορικά μέσα (βενζίνη) >  
ποσού 2.632 €. 



Κ.Α. 02.20.6641.003 <Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών 
μέσων ( βενζίνες) > ποσού 12.960 €. 
Κ.Α. 02.30.6641.004< Προμήθεια καυσίμων για μεταφορικά μέσα (βενζίνη) > 
ποσού 2.970 € 
Κ.Α. 02.35.6641.004 < Προμήθεια καυσίμων για μεταφορικά μέσα (βενζίνη) > 
ποσού 20.250 €. 
Κ.Α. 02.50.6641.003 < Προμήθεια καυσίμων για μεταφορικά μέσα (βενζίνες) > 
ποσού 6.480 €. 
 
                  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
 
Κ.Α. 02.10.6643.003   < Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση γραφείων>  
ποσού 9.401 €. 
Κ.Α. 02.20.6641.001< Προμήθεια καυσίμων για μεταφορικά μέσα (πετρέλαια) 
ποσού 175.550  €. 
Κ.Α. 02..30.6641.005<Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών 
μέσων > 
Ποσού 8.100 €. 
Κ.Α. 02..35.6641.005 < Προμήθεια καυσίμων για μεταφορικά μέσα 
(πετρέλαιο)> ποσού 20.250 €. 
Κ.Α. 02.45.6641.001 < Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών 
μέσων (πετρέλαιο) ποσού 4.050 €. 
Κ.Α. 02.15.6641.001 < Προμήθεια καυσίμων για μεταφορικά μέσα (πετρέλαιο) 
ποσού  2.025 €. 
συνολικού ποσού :  270.000,00 €  συμπ/νου ΦΠΑ  του  Προϋπολογισμού Οικ. 
Έτους 2012 στον οποίο είναι εγγεγραμμένες οι σχετικές πιστώσεις. 
 
Ο ενδεικτικός προϋπ/σμός των καυσίμων σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 
103/2011 μελέτη έχει ως εξής: 
 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (lt) 
Βενζίνη super 10.000,000 
Βενζίνη αμόλυβδη 16.639,303 
Πετρέλαιο κίνησης 110,492,804 
Πετρέλαιο θέρμανσης 5.371,110 

 
 
Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή με απόφαση της να : α) διαθέσει – 
ψηφίσει την σχετική πίστωση   ποσού 270.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ του 
προϋπολογισμού  Οικ. Έτους 2012 , σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 72  
β) εγκρίνει την υπ΄αριθ΄ 103/11 μελέτη  γ)  εγκρίνει την κατάρτιση των όρων 
,που αφορούν την προμήθεια υγρών καυσίμων για τα τροχοφόρα και τα 
μηχανήματα του Δήμου καθώς και για την θέρμανση των Δημοτικών κτιρίων , 
οι οποίοι επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης . 
 
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά.   
 
 
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 21/2011 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 



 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε τις διατάξεις 
του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, τις λοιπές αναφερόμενες στην εισήγηση 
διατάξεις και μελέτησε όλα  τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα 

 
Αναβάλλει το θέμα για επόμενη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
προκειμένου η σχετική διαδικασία για την εν θέματι προμήθεια να 
δρομολογηθεί μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 
2012. 

 
 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  147/2011 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 
 

 
 

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

            Αβραμίκου Αναστασία 
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