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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 9/2014 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 47/2014                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Έγκριση πρακτικού άγονου διαγωνισµού 
προµήθειας καυσίµων κίνησης οχηµάτων και 
θέρµανσης κτηρίων έτους 2013-14 και λήψη 
απόφασης για τη συνέχιση της σχετικής 
διαδικασίας». 
 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) σήµερα στις 31 του µήνα Μαρτίου του έτους 
2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 9 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 
4964/7/27-3-2014 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 
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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) Κοσκολέτος Σωτήριος, 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 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε :  
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 5025/27-3-2014 εισήγηση του Τµήµατος 
Προµηθειών και Αποθήκης του ∆ήµου επί του θέµατος: 
 
ΘΕΜΑ : Έγκριση του υπ.΄αρίθµ. πρωτ. 3985/11-3-2014 πρακτικού 
διενέργειας ανοιχτού διαγωνισµού που αφορά την προµήθεια « ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  » (Α.Μ. 
116/2013)- Λήψη απόφασης. 
 
Κύριε Πρόεδρε,  
 
Σας γνωρίζουµε ότι :  
1) µε την υπ΄αριθµ. 6/2014 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η 
διενέργεια της προµήθειας « ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  » 
2) µε την υπ΄αρίθµ. 176/2013 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής : 
        ● Εγκρίθηκε η υπ. ΄αρίθµ 116/2013 Μελέτη που αφορά την προµήθεια 
¨ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ¨ . 
        ● Εγκρίθηκε η κατάρτιση των όρων της εν λόγω προµήθειας και  
        ● Ψηφίστηκε-διατέθηκε η πίστωση ποσού 361.324,00 € (µε Φ.Π.Α.)   
 
 
Εν συνεχεία µε την υπ.’αρίθµ . (Αρ. Πρωτ. 645/16-1-2014 Απόφαση 
∆ηµάρχου-∆ιακήρυξη , καθορίστηκε η µέρα και η ώρα του διαγωνισµού στις 
11-3-2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 – 10:30 π.µ. 
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Η υπ. αρίθµ. 646/2014 Περίληψη ∆ιακήρυξης της ∆ηµάρχου δηµοσιεύτηκε 
στις εφηµερίδες «ΗΧΩ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», «ΓΕΝΙΚΗ ΤΩΝ 
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» «ΑΥΓΗ», «Φ.Ε.Κ.», «ΧΤΥΠΟΣ»   στις 24/1/2014 και 
αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος. Η 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ανωτέρω διακήρυξης έγινε στη Εφηµερίδα 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 16-1-2014. 
 
Σας διαβιβάζουµε το υπ.΄αρίθµ πρωτ. 3985/2014 πρακτικό διενέργειας 
ανοιχτού διαγωνισµού που αφορά την προµήθεια ¨ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ – 
ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ¨  
 
 Λόγω του ότι υφίσταται άµεση, σοβαρά και σπουδαία και κατεπείγουσα 
ανάγκη που προέκυψε από απρόβλεπτα και έκτακτα περιστατικά που δεν 
οφείλονται σε ευθύνη και υπαιτιότητα του ∆ήµου Φιλ/φειας-Χαλκηδόνας, ούτε 
ηδύναντο να προβλεφθούν από τα καταβάλλοντα την επιµέλεια ενός µέσου 
συνετού ανθρώπου όργανα και λόγω της ανάγκης της άµεσης αντιµετώπισής 
τους και εκ του Νόµου προβλεπόµενη,  η εκ του ∆ήµου διασφάλιση της 
καθηµερινής αποκοµιδής των απορριµµάτων, η εύρυθµη λειτουργία όλων 
των υπηρεσιών του προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και η εν γένει  
περιφρούρηση και εξασφάλιση των κανόνων της δηµόσιας υγιεινής και της 
ασφάλειας των δηµοτών και των περιοίκων του ∆ήµου , έχοντας υπόψη τα 
ανωτέρω, καθώς και τα άρθρα 21 & 23 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. , παρακαλούµε για 
λήψη απόφασης. 
 
Συνηµµένο: Το αριθ. πρωτ. 3985/11-3-2014 πρακτικό άγονου ανοικτού   

διαγωνισµού της προµήθειας. 
 
 
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS.. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαι στην Ο.Ε. όπως κατακυρώσει το ανωτέρω 
πρακτικό άγονου διαγωνισµού και εγκρίνει την αποστολή του σχετικού 
φακέλου στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων για την παροχή 
σύµφωνης γνώµης ώστε στη συνέχεια και µε απόφαση ∆ηµ. Συµβουλίου να 
γίνει προσφυγή σε διαπραγµάτευση για την απευθείας ανάθεση σε 
προµηθευτή, λόγω των επειγουσών αναγκών του ∆ήµου. 
 
 
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των 
µελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 9/2014 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ο.Ε., αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε το αριθ. πρωτ. 
3985/11-3-2014 πρακτικό διενέργειας άγονου διαγωνισµού, την αριθ. 
116/2013 σχετική µελέτη, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/10, 
αυτές των άρθρων  21 & 23 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και µελέτησε όλα τα έγγραφα 
και τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, 
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   οµόφωνα 

 
1. Εγκρίνει το αριθ. πρωτ. 3985/11-3-2014 πρακτικό άγονου ανοικτού 

διαγωνισµού προµήθειας ¨ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ – 
ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ¨ έτους 2014 (Α.Μ. 116/2013), σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/10. 

 
2. Εγκρίνει την αποστολή του σχετικού φακέλου στην Ενιαία Ανεξάρτητη 

Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων για την παροχή σύµφωνης γνώµης, ώστε 
στη συνέχεια και µε απόφαση ∆ηµ. Συµβουλίου να γίνει προσφυγή σε 
διαπραγµάτευση για την απευθείας ανάθεση σε προµηθευτή, λόγω των 
επειγουσών αναγκών του ∆ήµου. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  47/2014 
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 
 

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

             Αβραµίκου Αναστασία 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  
 

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

∆ιαχείρισης & Συντήρησης Οχηµάτων 
7. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
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