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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Αριθ. Απόφασης : 5/2015

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Έγκριση πρακτικού άγονου διαγωνισμού
προμήθειας καυσίμων κίνησης οχημάτων και
θέρμανσης κτηρίων έτους 2015 (Α.Μ.
120/2014) και λήψη απόφασης για τη
συνέχιση της σχετικής διαδικασίας».

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο
Δημάρχου) σήμερα στις 19 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2015, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 641/1/15-1-2015
έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη
Βασιλόπουλου, 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 Δ΄.
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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) Γαβριηλίδης Γαβριήλ 4) Παπαλουκά
Ευτυχία 5) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος και 6) Λάλος-
Αναγνώστου Μιχαήλ, μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αντωνόπουλος Δημήτριος 2) Γεωργαμλής Λύσσανδρος και 3)
Αράπογλου Γεώργιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα
κλητεύθηκαν. Αντί του πρώτου εκ των ανωτέρω 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 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε :

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 607/14-1-2015 εισήγηση του Τμήματος
Προμηθειών και Αποθήκης του Δήμου επί του θέματος:

ΘΕΜΑ : Έγκριση του υπ.΄ αρίθμ.πρωτ.605/14-1-2015 πρακτικού διενέργειας
άγονου ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού  που αφορά στην
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015» (Α.Μ.120/2014)- Προϋπολογισμού 310.680,00€
(με Φ.Π.Α.).Λήψη απόφασης.

Κύριε Πρόεδρε,

Σας γνωρίζουμε ότι :
1) Με την υπ αρίθμ. 177/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η
η υπ΄. αριθμ 120/2014  μελέτη, ποσού 310.680,00€ με Φ.Π.Α. που αφορά
στην ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 » και καταρτίστηκαν οι όροι της εν λόγω
προμήθειας.

Εν συνεχεία με την υπ.’αρίθμ. πρωτ. 20703/26-11-2014 Διακήρυξη Δημάρχου
, καθορίστηκε η μέρα και η ώρα του διαγωνισμού στις 13/1/2015, ημέρα Τρίτη
και ώρα 10.30 .

Δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες «ΑΥΓΗ», «ΧΤΥΠΟΣ», «ΓΕΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ», ΦΕΚ (αρ. φύλλου 720), με το  υπ.΄αρίθμ. πρωτ/λου
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20706/26-11-2014  διαβιβαστικό της Περίληψης Διακήρυξης του Δημάρχου
και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.
Επίσης έγινε δημοσίευση και στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής

Ένωσης (EE/S) στη βάση δεδομένων TED (άρθρο 18 της υπ΄ αριθμ.
20703/26-11-2014 Διακήρυξης).

Σας διαβιβάζουμε το υπ.΄αρίθμ πρωτ.605/14-1-2015 πρακτικό διενέργειας
ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού που αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΤΟΥΣ
2015. »(Α.Μ.120/2014)- Προϋπολογισμού 310.680,00€ (με Φ.Π.Α.), ο οποίος
κηρύσσεται άγονος διότι δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα καμία προσφορά.

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 του υπ
΄αριθμ. πρωτ/λου  605/14-1-2015 πρακτικού διενέργειας του διαγωνισμού
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015» (Α.Μ. 120/14)  και λήψη απόφασης για
περαιτέρω ενέργειες.

ΣΥΝ: Το υπ΄αριθμ. πρωτ/λου 605/14-1-2015     πρακτικό αποσφράγισης (
διενέργεια) του διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015.» .

…………………………………………………………………………………………..

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι στην Ο.Ε. όπως κατακυρώσει το ανωτέρω
πρακτικό άγονου διαγωνισμού και εγκρίνει την αποστολή του σχετικού
φακέλου και την υποβολή αιτήματος στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Συμβάσεων για την παροχή σύμφωνης γνώμης, ώστε στη συνέχεια και με
απόφαση Δημ. Συμβουλίου να γίνει απευθείας ανάθεση σε προμηθευτή μέσω
διαπραγμάτευσης, κατόπιν κατάθεσης οικονομικών προσφορών από
ενδιαφερόμενους προμηθευτές (Ν. 4013/2011, παρ. 2ΔΔ), λόγω των
επειγουσών αναγκών του Δήμου.

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που
καταγράφονται στο αριθ. 1/2015 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.
605/14-1-2015 πρακτικό διενέργειας άγονου διαγωνισμού, την αριθ. 120/2014
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., του Ν. 4013/2011, και μελέτησε όλα τα
έγγραφα και τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία

1. Εγκρίνει το αριθ. πρωτ. 605/14-1-2015 πρακτικό άγονου ηλεκτρονικού
διεθνή ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας ¨ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
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– ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ¨ έτους 2015 (Α.Μ. 120/2014), σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/10.

2. Εγκρίνει την αποστολή του σχετικού φακέλου και την υποβολή αιτήματος
στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων για την παροχή
σύμφωνης γνώμης, ώστε στη συνέχεια και με απόφαση Δημ. Συμβουλίου
να γίνει απευθείας ανάθεση σε προμηθευτή μέσω διαπραγμάτευσης,
κατόπιν κατάθεσης οικονομικών προσφορών από ενδιαφερόμενους
προμηθευτές (Ν. 4013/2011, παρ. 2ΔΔ), λόγω των επειγουσών αναγκών
του Δήμου.

 Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε (μειοψήφησε) ο κ. Α.Κόντος, ο
οποίος απείχε από την διεξαχθείσα ψηφοφορία, μόνο ως προς το
β΄σκέλος αυτής (περαιτέρω διαδικασία).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 5/2015
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. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
3. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
4. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
5. Αντιδήμαρχο Καθ/τας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού
6. Διεύθυνση Καθ/τας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού/Τμήμα

Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων
7. Γραφείο Γεν. Γραμματέα

ΣΥΝ: Το υπ΄αριθμ. πρωτ/λου 605/14-1-2015 πρακτικό αποσφράγισης
(διενέργεια) του διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015.» .
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Αρ. Πρωτοκόλλου : 605/14 -01-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΥΠ’ΑΡ.1/2015

Στην Nέα Φιλαδέλφεια, σήμερα 13-01-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ., στο Δήμο Φιλαδέλφειας –
Χαλκηδόνος , συνεδρίασε η Επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. Αριθ. 212/2014 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος , προκειμένου να αποσφραγίσει
ηλεκτρονικά την προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 3489 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ.
αριθ.πρωτ. 20703/26-11-2014 Διακήρυξης Διαγωνισμού Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος , για την
προμήθεια «Καυσίμων κίνησης οχημάτων και πετρελαίου θέρμανσης» για το έτος 2015.

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

Α/Α ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

1. Πρόεδρος Σγουράκη Ελένη

2. Μέλος Τσανάκου Κυριακή

3. Γραμματέας Δημητριάδου Ευανθία

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ.πρωτ. 20703/2014 Διακήρυξη Διαγωνισμού Δήμου
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος , για την προμήθεια «Καυσίμων κίνησης οχημάτων και πετρελαίου
θέρμανσης» για το έτος 2015 και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, σημειώνει τα
εξής:

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης Διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και
είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 3489. Η
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη Διακήρυξη η 7-1-2015 και ώρα
15.00μ.μ.. Μετά το από ΔΥ έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών – Αποθήκης, ειδοποιήθηκαν  τα μέλη
της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Καυσίμων να προβούν στην ηλεκτρονική αποσφράγιση της
τεχνικής  προσφοράς  του εν λόγω Διαγωνισμού  τη Τρίτη  13-01-2015 και ώρα 10:30.

Σήμερα Τρίτη  13-1-2015 και ώρα 13:00 π.μ, η   Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού  Καυσίμων  Έτους
2015,  συνεδρίασε για την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς και αφού συνδέθηκε στο σύστημα
με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), της Προέδρου της,
επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 3489 και διαπίστωσε ότι, αφενός ήταν χαρακτηρισμένος από το
σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι δεν έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό καμία
προσφορά.

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το
οποίο και υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΣΑΝΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
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