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ΘΕΜΑ: «Απευθείας ανάθεση της προµήθειας καυσίµων κίνησης οχηµάτων 
και θέρµανσης κτηρίων έτους 2013-14, µετά τον διενεργηθέντα άγονο 
ανοικτό διαγωνισµό»  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. 
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήµερα στις 
7.10.2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 7.30 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
13313/3-10-2013 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 24/2013) του Προέδρου 
αυτού κ. Γεωργίου Παπακώστα, που δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και 
επιδόθηκε νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στην κα ∆ήµαρχο και 
στις 2 Προέδρους των Συµβουλίων των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»). 

 

Η ∆ήµαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
Ο Γραµµατέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     

 
 

 
 

  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 165/2013 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 13774/10-10-2013 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών 

Οργάνων του ∆ήµου και 
∆ιοικητικής Μέριµνας 

Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049029, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
              papako-g@otenet.gr 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 7.10.2013 τακτικής 
Συνεδρίασης Νο. 25/2013 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

1. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
2. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
3. ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
4. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
5. ΤΑΦΑΣ ΗΛΙΑΣ 
6. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
7. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
8. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
9. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
10. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
11. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
 

12. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
13. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
14. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
15. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
16. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
17. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
18.ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
19. ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
20. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
21. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
22. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

23. ΜΑΤΣΟΥΚΑ-
ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
24. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
25.ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
26. ΠΑΠΑΝΙΚΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
27. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
28. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
29. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
30.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
31.∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ      
ΧΡΗΣΤΟΣ 
32. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
33. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 ∆ιοικητικού, µόνιµος 
υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 23 παρόντες 
και 10 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
    
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ  
 

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                  
Μπόβος Χαράλαµπος                                          Κότσιρας Παύλος                                                 
Παϊδας Αδαµάντιος                                             Κόντος Σταύρος 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη           Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Τάφας Ηλίας                                                        Βαλασσάς Βεργής 
Κουτσάκης Μιχαήλ                                             Λαζαρίδης Πέτρος 
Παπανικολάου Νικόλαος                                    
Παπακώστας Γεώργιος                                       ∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Καραβίας Γεώργιος                                             Παπανίκα Αικατερίνη                                            
Χατζηδάκη Μαρία                                                Χωρινός Ζαχαρίας 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος  Παπαλουκά Ευτυχία 
Τοµπούλογλου Ιωάννης                                     Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή                                        
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 
Κοσµά Σταυρούλα 
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Πλάτανος Ελευθέριος 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα    
Πολίτης Σταύρος   
Ματσουκά-Κουµαριανού Βασιλική 
Γρετζελιάς Παντελής 
Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Νικολόπουλος Φώτης 
Αγαγιώτου Βασιλική 
   
   
    
Σηµειώνεται ότι από την Συνεδρίαση ήταν παρούσες  τόσο η Πρόεδρος του Συµβουλίου 

της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα  ∆ήµητρα ∆ερµανούτσου, όσο και η 

Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα Αιµιλία 

Σταθούλια. 

 

• Το 2ο θέµα της Η.∆. συζητήθηκε ως 1ο µεταξύ των θεµάτων αυτής, µετά τη 

συζήτηση και ψηφοφορία επί των Ε.Η.∆. θεµάτων.  

 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

• Ο κ. Ν.Παπανικολάου προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και 

πριν από την ψηφοφορία επί του 4ου θέµατος Ε.Η.∆. 

• Ο κ.  Η.Τάφας και η κα  Β.Αγαγιώτου προσήλθαν στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια 

της συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του 1ου θέµατος της Η.∆. 

 

 

Απουσίες :  

 

Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, 

απουσίαζαν δικαιολογηµένα έχοντας ενηµερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του ∆.Σ. 

 

Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία της κας ∆ηµάρχου και των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε 

την έναρξη της σηµερινής τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο 

6ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
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Οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεµάτων της Η.∆., µε γραπτή δήλωση που τους µοίρασε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και την 

συµπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυµούν να µιλήσουν σε κάθε θέµα της Η.∆.  

 

6ο ΘΕΜΑ    Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 6ο  Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 
βάση το υπ΄αριθµ. πρωτ. 13443/4-10-2013 διαβιβαστικό έγγραφο του Τµήµατος 
Προµηθειών και Αποθήκης του ∆ήµου και την διαβιβασθείσα µε το αριθ. πρωτ. 
12487/12-9-2013 έγγραφο  αριθ. 106/2013 απόφαση Οικ. Επιτροπής ανέφερε προς 
το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
 
Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 
 
Ως γνωστόν, µέχρι την δηµοσίευση του Ν. 3463/06 η προµήθεια καυσίµων δεν 
υπήγετο στην διαδικασία του ΕΚΠΟΤΑ, αλλά του Π∆ 28/80 (άρθρο 13, παρ. 1,2 του 
Ν. 2503/97). 
Ειδικότερα οι προµήθειες καυσίµων , ελαιολιπαντικών , γραφικής ύλης . 
ανταλλακτικών  µηχανηµάτων και οχηµάτων διενεργούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Π∆ 28/80 και του Π∆ 410/95. 
 
Ήδη υπό την ισχύ του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων» 
Και ειδικότερα στο άρθρο 209 παρ. 1 αυτού ορίζεται ότι : «1. Οι προµήθειες των 
∆ήµων, Κοινοτήτων , των πάσης φύσεως συνδέσµων τους, προσώπων δηµοσίου 
δικαίου και των ιδρυµάτων τους διενεργούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ενιαίου 
Κανονισµού Προµηθειών των ΟΤΑ (ΕΚΠΟΤΑ), όπως ισχύει , µε την επιφύλαξη των 
ειδικών ρυθµίσεων του Π∆ 370/95 (Α. 199), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί από το 
Π∆ 105/00 (ΦΕΚ Α΄100) και των αντίστοιχων του Π∆ 57/00 (ΦΕΚ Α 45/00). 
Σύµφωνα µε το έγγραφο υπ΄αριθµ. πρωτ/λου 192924/24-12-2012 έγγραφο της 
Περιφέρειας Αττικής ΦΕΚ 240/Ά /12-12-2012 η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών –
χορηγητών για προµήθειες:  α ) τροφίµων β) λοιπών αναλωσίµων ειδών 
παντοπωλείου καθώς και παροχών των σχετικών υπηρεσιών γ) πετρελαιοειδών και δ) 
φαρµάκων και αναλωσίµων υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες των ∆ήµων ,των 
ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους προσώπων πραγµατοποιείται εφεξής από τους 
οικείους  ∆ήµους . Επίσης κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθενται στις διατάξεις 
του παραπάνω άρθρου καταργείται.   
 
Ακολούθως µε την υπ. αρ. 70/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου  
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ενεκρίθησαν οι τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια 
καυσίµων και καταρτίσθηκαν οι όροι δηµοσίου ανοικτού διαγωνισµού για την 
προµήθεια καυσίµων µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης το 
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µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στην µέση  τιµή λιανικής πώλησης, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 41-45 ΕΚΠΟΤΑ, προϋπολογισµού 381.780,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. 
(Α.Μ. 7/2013). 
 
 
 
Περίληψη της υπ. αρ. πρωτ. 9801/2013 ∆ιακήρυξη της άνω δηµοπρασίας 
δηµοσιεύθηκε στην Ηχώ ∆ηµοπρασιών, Γενική ∆ηµοπρασιών , Αυγή , και στο ΦΕΚ (Τ. 
∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων) και στον τοπικό τύπο , εφηµερίδα Χτύπος καθώς 
και στην εφηµερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων .  
 
Ως ηµεροµηνία λήξης προσφορών ορίσθηκε η 2-9-2013, ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 
10:00-11:00  π.µ. στο κτίριο του ∆ηµαρχείου (οδός ∆εκελείας 97), καθ΄ ήν ουδείς 
ενδιαφερόµενος παρουσιάσθηκε (σχετ. το υπ.΄ αρ. 12034/2-9-2013 πρακτικό της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων). 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µε την υπ.΄αρ.  106 /2013 απόφασή της α) Ενέκρινε το αριθ. 
πρωτ. 12034/2-9-2013 πρακτικό άγονου ανοικτού διαγωνισµού προµήθειας ¨ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ¨ έτους 2013-2014, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/10 και 
 β) ενέκρινε την παραποµπή του θέµατος στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 3, 21 και 23 παρ.1, 2,3 του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 2 
παρ.13 του Ν.2286/95, προτείνοντας την απευθείας ανάθεση σε προµηθευτή, 
προκειµένου ο ∆ήµος να καλύψει τις ανάγκες του σε καύσιµα για το έτος 2013-2014. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 3, παρ. 3, εδ. γ΄περ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ ορίζεται ότι : γ) οι 
αναθέτουσες αρχές µπορούν επίσης να συνάπτουν τις συµβάσεις των προµηθειών 
προσφεύγοντας στην διαδικασία των διαπραγµατεύσεων χωρίς προηγούµενη 
δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 

1) Όταν δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά µετά από πρόσκληση σε ανοικτό ή 
κλειστό διαγωνισµό, στο µέτρο που οι αρχικοί όροι της σύµβασης δεν έχουν 
τροποποιηθεί ουσιωδώς και εφόσον διαβιβάζεται στον Νοµάρχη, µαζί µε την 
σχετική απόφαση, αιτιολογηµένη έκθεση. Στην περίπτωση που η αξία της 
προµήθειας, χωρίς τον ΦΠΑ, είναι ίση ή µεγαλύτερη των 200.000 ευρωπαϊκών 
λογιστικών µονάδων, η παραπάνω έκθεση υποβάλλεται και στην Επιτροπή 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  

2) Όταν για κατεπείγοντες λόγους οφειλόµενους σε γεγονότα που δεν είναι 
δυνατόν να προβλεφθούν από τις αναθέτουσες αρχές, δεν είναι δυνατόν να 
διατηρηθούν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται στους ανοικτούς ή κλειστούς 
διαγωνισµούς. 

Οι περιστάσεις που δικαιολογούν το επείγον, δεν έπρεπε σε καµία περίπτωση να 
οφείλονται στις αναθέτουσες αρχές.  Κατά τα λοιπά, σε ό,τι αφορά την διαδικασία 
διενέργειας προµήθειας, µε διαπραγµάτευση, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 
23 του παρόντος Κανονισµού. 

   
     
Σύµφωνα µε το άρθρο 23 του ΕΚΠΟΤΑ ορίζεται ότι: 
« 1. Προµήθεια µε “διαδικασία µέσω διαπραγµάτευσης” ή απευθείας ανάθεση, µπορεί 
να γίνει εάν συντρέχει µία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις 
των εδαφίων β και γ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του παρόντος Κανονισµού και 
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της παραγράφου 20 του Ν. 1797/1988. Ειδικότερα η περίπτωση του εδαφίου ζ΄ της 
παρ. 20 του άρθρου 3 του Ν. 1797/1988 δεν εφαρµόζεται προκειµένου για 
προµήθειες που εµπίπτουν στις διατάξεις του πδ 105/89. 
2. Προκειµένου να διενεργηθεί η προµήθεια µε απευθείας ανάθεση απαιτείται 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το οποίο επιλέγει και τον προµηθευτή, αφού 
προηγηθεί γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση οργάνου. Η απόφαση 
πρέπει να αιτιολογείται δεόντως, µε ρητή αναφορά στις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου που οδήγησαν στην 
προσφυγή σε αυτή την διαδικασία και να αναφέρονται, πέραν των στοιχείων 
(ονοµασία και ταχυδροµική διεύθυνση ) της αναθέτουσας αρχής, η αξία, η ποσότητα 
και η φύση των αγοραζοµένων εµπορευµάτων, ο αριθµός των αιτήσεων συµµετοχής 
( σε περίπτωση αποτυχόντος διαγωνισµού ), ο αριθµός των υποψηφίων που 
καλούνται να υποβάλλουν προσφορά, ενδεχοµένως δε ο αριθµός των υποψηφίων 
που δεν προκρίθηκαν και οι λόγοι απόρριψης της υποψηφιότητάς τους. Η απόφαση 
αυτή υπόκειται σε έλεγχο νοµιµότητας από τον Νοµάρχη ».  
 
Ο ανωτέρω διαγωνισµός για την προµήθεια καυσίµων του ∆ήµου Φιλαδέλφειας- 
Χαλκηδόνος για το έτος 2013-2014 απέβη άγονος, λόγω µη προσελεύσεως ουδενός 
ενδιαφεροµένου . 
 
Επειδή 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 ηδύνατο να προβλεφθούν 
από τα καταβάλλοντα την επιµέλεια ενός µέσου συνετού ανθρώπου όργανα και λόγω 
της ανάγκης της άµεσης αντιµετώπισής τους, καθιστά εκ των πραγµάτων αδύνατη 
την τήρηση των προθεσµιών και της όλης διαδικασίας που απαιτείται για την 
ολοκλήρωση της απευθείας ανάθεσης της προµήθειας ή νέου διαγωνισµού και 
προκειµένου να µην µείνουν ακινητοποιηµένα όλα τα τροχοφόρα και µηχανήµατα του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, παρακαλούµε για την λήψη απόφασης απευθείας 
ανάθεσης µέσω διαπραγµάτευσης για την προµήθεια καυσίµων κίνησης για τα 
οχήµατα και θέρµανσης κτιρίων του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
Σας διαβιβάζουµε την υπ.΄αρίθµ.  12389/10-9-2013 προσφορά της κας ∆ήµητρας 
Ε.Αποστολάκη, Πρατήριο Υγρών Καυσίµων, Πίνδου 2-Νέα Φιλαδέλφεια για λήψη 
σχετικής απόφασης. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Ακολούθησε το άνοιγµα της προσφοράς, σύµφωνα µε την οποία η κα 
∆.Ε.Αποστολάκη προσφέρει για την εν θέµατι προµήθεια την µέση τιµή καυσίµων του 
∆ελτίου Πιστοποίησης Τιµών (∆.Π.Τ.), όπως διαµορφώνονται από την Περιφέρεια 
Αττικής και µε χρόνο πληρωµής έως 20 ηµέρες από την έκδοση εκάστου τιµολογίου. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

        

  
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 

• Ο κ. Χ.Τοµπούλογλου δήλωσε ότι καταψηφίζουν, ως δηµοτική παράταξη, 
θεωρώντας τις διαδικασίες αδιαφανείς και για υπόνοιες που δεν 
αποσαφηνίζονται. . Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµιών κ. Γ.Καραβίας αναφέρθηκε 
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στην πρόσκληση που έγινε για εκδήλωση ενδιαφέροντος. Η κα ∆.Ε.Γκούµα 
αναφέρθηκε στη δυνατότητα διεξαγωγής και άλλου διαγωνισµού. Ο κ. 
Ι.Τοµπούλογλου ρώτησε γιατί δεν συνεχίζει ο προηγούµενος ανάδοχος. Ο 
Αντιδήµαρχος Καθαριότητας κ. Α.Παίδας επεσήµανε την αλλαγή στάσης 
πολλών προµηθευτών και την απροθυµία να συνεργαστούν µε το ∆ήµο. Ο κ. 
Ν.Παπανικολάου υπογράµµισε την ανάγκη συµµόρφωσης µε τις 
προβλεπόµενες από το Νόµο διαδικασίες. Ο κ. Χ.Μπόβος µίλησε για 
αδικαιολόγητους υπαινιγµούς που γίνονται. Ο κ. Γ.Καραβίας, τέλος, 
αναφέρθηκε στις επαφές που έγιναν και στις αρνήσεις συνεργασίας µε το 
∆ήµο που εισπράχθηκαν. 

 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος .   
 

• Κατά του θέµατος δήλωσαν ότι τάσσονται οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 
Χ.Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος, Ι.Τοµπούλογλου, Σ.Γραµµένος, 
Σ.Κοσκολέτος, Χ.Κοπελούσος, ∆.Ε.Γκούµα, Σ.Πολίτης και Β.Ματσουκά-
Κουµαριανού (σύνολο 8). 

 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, την 
κατατεθείσα προσφορά, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και : 
 

• Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
• Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 3, 21 και 23 παρ.1, 2,3 του ΕΚΠΟΤΑ και του 

άρθρου 2 παρ.13 του Ν.2286/95 
• Το έγγραφο υπ΄αριθµ. πρωτ/λου 192924/24-12-2012 έγγραφο της 

Περιφέρειας Αττικής ΦΕΚ 240/Ά /12-12-2012 
• Την αριθ. 106/2013 απόφαση Οικ. Επιτροπής και το αριθ. πρωτ. 12034/2-9-

2013 πρακτικό άγονου ανοικτού διαγωνισµού της σχετικής προµήθειας. 
• Την υπ΄αριθ.πρωτ. 12389/10-9-2013 προσφορά της κας ∆ήµητρας 

Ε.Αποστολάκη, Πρατήριο Υγρών Καυσίµων, Πίνδου 2-Νέα Φιλαδέλφεια. 
• Την υπ΄αριθ. πρωτ. 13749/9-10-2013 θετική γνωµοδότηση του αρµοδίου 

οργάνου 
 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(15 ΥΠΕΡ-8 ΚΑΤΑ) 
 
 

1. Εγκρίνει λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης, όπως αναλύεται στην εισήγηση 
της παρούσας, την απευθείας ανάθεση  µέσω διαπραγµάτευσης της < 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ> 
έτους 2013-14, σύµφωνα µε τους όρους της αριθ. Α.Μ. 7/2013 σχετικής 
µελέτης. 
 
 

2. Αποδέχεται την υπ΄αριθµ. πρωτ. 12389/10-9-2013 προσφορά της κας 
∆ήµητρας Ε.Αποστολάκη, Πρατήριο Υγρών Καυσίµων, Πίνδου 2-Νέα 
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Φιλαδέλφεια για  την < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-
ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ> έτους 2013-14. 
 

3. Αναθέτει µε απευθείας ανάθεση στην κα ∆ήµητρα Ε.Αποστολάκη, Πρατήριο 
Υγρών Καυσίµων, Πίνδου 2-Νέα Φιλαδέλφεια την < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ> έτους 2013-14, σύµφωνα 
µε την υπ΄αριθµ. πρωτ. 12389/10-9-2013 προσφορά της και µε τους όρους 
της αριθ. Α.Μ. 7/2013 σχετικής µελέτης. 
 

4. Εξουσιοδοτεί την ∆ήµαρχο κα Ευτυχία Γαϊτανά-Αποστολάκη για την 
υπογραφή του συµφωνητικού µε την ανάδοχο της προµήθειας. 

 
 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   165/2013. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 
 
         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                                    ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Μπόβος Χαράλαµπος 
Παϊδας Αδαµάντιος 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 
Τάφας Ηλίας 

Κουτσάκης Μιχαήλ 
Παπανικολάου Νικόλαος 

Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 

Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 

Κοσµά Σταυρούλα 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 

Ματσουκά-Κουµαριανού Βασιλική 
Γρετζελιάς Παντελής 

Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
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Νικολόπουλος Φώτης 
Αγαγιώτου Βασιλική 

 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
   
Αβραµίκου Αναστασία 
 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  

- ∆/νη Οικονοµικών Υπηρεσιών/Τµήµα Προµηθειών και Αποθήκης 
- Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 
- Αντιδήµαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισµού 
- ∆ιεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισµού/Γραφείο 

∆ιαχείρισης και Συντήρησης Οχηµάτων 
- Τµήµα Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου 
- Τµήµα Ταµείου 
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