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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 53/2018 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 
 

Αριθ. Απόφασης : 370/2018                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Έγκριση της απευθείας ανάθεσης 
προμήθειας καυσίμων της ομάδας Α΄: 
Αμόλυβδη βενζίνη και της ομάδας Β΄: 
Πετρέλαιο θέρμανσης στους προσωρινούς 
αναδόχους του διεθνούς ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού με βάση την Α.Ο.Ε. 351/2018  
για το πρώτο δίμηνο έτους 2019» 
 
 

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Δημάρχου) σήμερα στις 28 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας μετά την υπ΄αριθ. 
πρωτ. 34466/53/24-12-2018 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και 
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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 Α΄. 
 
 
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) Ανανιάδης Νικόλαος 4) Καλαμπόκης 
Ιωάννης 5) Ανεμογιάννης Γεώργιος και 6) Ταβλαρίδης Παναγιώτης, 
μέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Παπαλουκά Ευτυχία 2) Γεωργαμλής Λύσσανδρος  και 3)  Πλάτανος 
Ελευθέριος, 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. 34560/27-12-2018 εισήγηση του Τμήματος 
Προμηθειών του Δήμου επί του θέματος: 
 
 
ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης για : 
Την κατακύρωση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας καυσίμων της ομάδας 
Α΄: Αμόλυβδη βενζίνη και ομάδα Β΄: Πετρέλαιο θέρμανσης στους 
προσωρινούς αναδόχους του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με βάση 
την Α.Ο.Ε. 351/2018 (ΑΔΑ:644Δ46ΜΩ0Ι-ΣΣΓ) για το πρώτο δίμηνο του έτους 
2019. 
 
Κύριε Πρόεδρε, σας γνωρίζουμε ότι έχοντας υπόψη τις διατάξεις  :    
•του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ » και 
ιδιαίτερα του άρθρου 118 και της παραγράφου 10 του άρθρου 6, 
•του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 
•του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
•Του Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 
•Του N.4555/2018 “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]» και ειδικότερα του άρθρου 203 «Διατάκτης 
στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού    
•Του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις»,                                                                                  
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•Της με αριθμό Απόφασης 608/2018 Δημάρχου περί έγκρισης δαπάνης 
πολυετούς υποχρέωσης (ΑΔΑΜ : 18REQ003679229). 
●Της Απόφασης 131/2018 Διοικ. Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
του Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ.περί εγκρίσεως διενέργειας της ετήσιας προμήθειας καυσίμων 
έτους 2019 (ΑΔΑΜ: 18REQ003459200). 
●Των εγγράφων των Σχολικών  Επιτροπών περί καταγραφής και αποστολής 
των αναγκών τους σε πετρέλαιο θέρμανσης.  
●Της Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής υπ. αρίθμ. 257/2018 περί έγκρισης 
της αρίθμ. 122/2018 μελέτης και κατάρτιση όρων διενέργειας διεθνούς 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης 
οχημάτων ,πετρελαίου θέρμανσης και λιπαντικών έτους 2019 για τις ανάγκες 
του Δήμου και των νομικών του προσώπων, 
•Της υπ.αρ. 25940/09-10-2018 διακήρυξης του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – 
Νέας Χαλκηδόνας για την σύμβαση με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων κίνησης 
οχημάτων , πετρελαίου θέρμανσης και λιπαντικών έτους 2019 », όπου 
ορίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών η 08/11/2018 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 μ.μ. (ΑΔΑΜ:18PROC003838284) 
• Των πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών 
για προμήθειες άνω των 60.000,00€ , η οποία έχει οριστεί με την υπ΄ αριθμ. 
303/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΟ4646ΜΩ0Ι-ΛΦΙ) : 
Πρακτικό υπ. ΄αρίθμ 1 με Α.Π. 30783/22-11-2018, πρακτικό υπ. ΄αρίθμ 2 με 
Α.Π. 31170/27-11-2018 και πρακτικό υπ. ΄αρίθμ 3 με Α.Π. 32717/10-12-2018. 
•Της απόφασης Οικ. Επιτροπής υπ. Αρίθμ. 351/13-12-2018 
(ΑΔΑ:644Δ46ΜΩ0Ι-ΣΣΓ), με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά διενέργειας-
αξιολόγησης προσφορών του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού και 
ορίστηκαν προσωρινοί ανάδοχοι. 
•Της απόφασης Οικ. Επιτροπής υπ. Αρίθμ. 361/33967/18-12-2018 
(ΑΔΑ:6ΙΨΠ46ΜΩ0Ι-ΖΩΝ), με την οποία εγκρίθηκε η διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης προμήθειας καυσίμων της ομάδας Α΄: Αμόλυβδη βενζίνη και της 
ομάδας Β΄: Πετρέλαιο θέρμανσης στους προσωρινούς αναδόχους του 
διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με βάση την Α.Ο.Ε. 351/2018 για το 
πρώτο δίμηνο έτους 2019. 
•Της πρόσκλησης υποβολής προσφορών με Α.Π. 34234/21-12-2018 στην 
οποία προχώρησε το τμήμα προμηθειών. 
  
•Των προσφορών που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στο τμήμα Πρωτοκόλλου 
του Δήμου από τις εταιρείες Α.ΧΑΤΖΑΚΗ-Ε.ΚΟΝΤΟΥ Ο.Ε. με Α.Π. 34441/24-
12-18 και ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΝ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. με Α.Π. 34455/24-12-18 
και οι οποίες πληρούσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της πρόσκλησης. 
 
•Των οικονομικών τους προσφορών , οι οποίες έχουν ως εξής: 
Της επιχείρησης «A.XATZAKH-E.KONTOY O.E.», έδρα επί της οδού 
ΑΧΑΡΝΩΝ 440, ΑΘΗΝΑ, τηλέφωνο 210-2511430 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 

1 Βενζίνη αμόλυβδη 95 
οκτ. 

ΛΙΤΡΑ 3.880,67  0,50 % 

επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου 
είδους , του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή )για τον 
Νομό Αττικής κατά την ημέρα παράδοσης αυτού για την αμόλυβδη Βενζίνη.  
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Της επιχείρησης «ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», έδρα 
ΚΗΦΙΣΙΑ, οδός ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ, αριθμός 27, τηλέφωνο 210 8000783, fax 210 
8000252. 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
(%) 

ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΜΑΔΑ Β': ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

2 

Πετρέλαιο 
θέρμανσης 

ΛΙΤΡΑ 18.410,14 

7,65 % 
(επτά 
κόμμα και 
εξήντα 
πέντε) 

 0,74434 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β:  13.703,40 

     
 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως κατακυρώσετε 
την προμήθεια καυσίμων της ομάδας Α΄: Αμόλυβδη βενζίνη και ομάδα Β΄: 
Πετρέλαιο θέρμανσης στις ως άνω εταιρείες, οι οποίες έχουν κηρυχθεί 
προσωρινοί ανάδοχοι του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με βάση την 
Α.Ο.Ε. 351/2018 (ΑΔΑ:644Δ46ΜΩ0Ι-ΣΣΓ), ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη, ως 
εξής: 
• Για την ΟΜΑΔΑ Α΄( ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ) είναι η εταιρεία Α. 
ΧΑΤΖΑΚΗ – Ε.ΚΟΝΤΟΥ ΟΕ μοναδικός συμμετέχων για την συγκεκριμένη 
ομάδα με ποσοστό έκπτωσης 0,5% επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε 
φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους , του Παρατηρητηρίου 
Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γενική 
Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή )για τον Νομό Αττικής κατά 
την ημέρα παράδοσης αυτού για την αμόλυβδη Βενζίνη.  
• Για την ΟΜΑΔΑ Γ΄( ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) είναι η εταιρεία 
ΑΘΗΝΑ . ΔΙΟΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ που μειοδότησε για την 
συγκεκριμένη ομάδα με ποσοστό έκπτωσης 7,65% επί της νόμιμα 
διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους , 
του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή )για τον 
Νομό Αττικής κατά την ημέρα παράδοσης αυτού για το πετρέλαιο θέρμανσης . 
Κατόπιν αυτών, παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή  
 
Να λάβει απόφαση περί κατακύρωσης της απευθείας ανάθεσης στους 
προσωρινούς αναδόχους, ποσού 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
24%, η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τις σχετικές πιστώσεις του 
τακτικού προϋπολογισμού του έτους 2019 του Δήμου και των αντίστοιχων 
Νομικών Προσώπων,προκειμένου να καλυφθούν οι τρέχουσες ανάγκες των 
υπηρεσιών και των νομικών προσώπων 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. 53/2018 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
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Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου και τις 
διατάξεις : 
 
•του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ » και 
ιδιαίτερα του άρθρου 118 και της παραγράφου 10 του άρθρου 6, 
•του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 
•του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 72 παρ. 1δ 
•Του Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 
•Του N.4555/2018 “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]» και ειδικότερα του άρθρου 203 «Διατάκτης 
στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού    
•Του Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις»,                                                                                  
•Της με αριθμό Απόφασης 608/2018 Δημάρχου περί έγκρισης δαπάνης 
πολυετούς υποχρέωσης (ΑΔΑΜ : 18REQ003679229). 
●Της Απόφασης 131/2018 Διοικ. Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
του Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ.περί εγκρίσεως διενέργειας της ετήσιας προμήθειας καυσίμων 
έτους 2019 (ΑΔΑΜ: 18REQ003459200). 
●Των εγγράφων των Σχολικών  Επιτροπών περί καταγραφής και αποστολής 
των αναγκών τους σε πετρέλαιο θέρμανσης.  
●Της Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής υπ. αρίθμ. 257/2018 περί έγκρισης 
της αρίθμ. 122/2018 μελέτης και κατάρτιση όρων διενέργειας διεθνούς 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης 
οχημάτων ,πετρελαίου θέρμανσης και λιπαντικών έτους 2019 για τις ανάγκες 
του Δήμου και των νομικών του προσώπων, 
•Της υπ.αρ. 25940/09-10-2018 διακήρυξης του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – 
Νέας Χαλκηδόνας για την σύμβαση με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων κίνησης 
οχημάτων , πετρελαίου θέρμανσης και λιπαντικών έτους 2019 », όπου 
ορίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών η 08/11/2018 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 μ.μ. (ΑΔΑΜ:18PROC003838284) 
• Των πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών 
για προμήθειες άνω των 60.000,00€ , η οποία έχει οριστεί με την υπ΄ αριθμ. 
303/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΟ4646ΜΩ0Ι-ΛΦΙ) : 
Πρακτικό υπ. ΄αρίθμ 1 με Α.Π. 30783/22-11-2018, πρακτικό υπ. ΄αρίθμ 2 με 
Α.Π. 31170/27-11-2018 και πρακτικό υπ. ΄αρίθμ 3 με Α.Π. 32717/10-12-2018. 
•Της απόφασης Οικ. Επιτροπής υπ. Αρίθμ. 351/13-12-2018 
(ΑΔΑ:644Δ46ΜΩ0Ι-ΣΣΓ), με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά διενέργειας-
αξιολόγησης προσφορών του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού και 
ορίστηκαν προσωρινοί ανάδοχοι. 
•Της απόφασης Οικ. Επιτροπής υπ. Αρίθμ. 361/33967/18-12-2018 
(ΑΔΑ:6ΙΨΠ46ΜΩ0Ι-ΖΩΝ), με την οποία εγκρίθηκε η διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης προμήθειας καυσίμων της ομάδας Α΄: Αμόλυβδη βενζίνη και της 
ομάδας Β΄: Πετρέλαιο θέρμανσης στους προσωρινούς αναδόχους του 
διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με βάση την Α.Ο.Ε. 351/2018 για το 
πρώτο δίμηνο έτους 2019. 
•Της πρόσκλησης υποβολής προσφορών με Α.Π. 34234/21-12-2018 στην 
οποία προχώρησε το τμήμα προμηθειών. 
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•Των προσφορών που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στο τμήμα Πρωτοκόλλου 
του Δήμου από τις εταιρείες Α.ΧΑΤΖΑΚΗ-Ε.ΚΟΝΤΟΥ Ο.Ε. με Α.Π. 34441/24-
12-18 και ΑΘΗΝΑ ΔΙΟΝ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. με Α.Π. 34455/24-12-18 
και οι οποίες πληρούσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της πρόσκλησης. 
 
•Των οικονομικών τους προσφορών, όπως αναλύονται στην εισήγηση της 
παρούσας 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 
Την έγκριση της  απευθείας ανάθεσης για το πρώτο δίμηνο του έτους 2019 
της προμήθειας καυσίμων της ομάδας Α΄: Αμόλυβδη βενζίνη και ομάδα Β΄: 
Πετρέλαιο θέρμανσης στους αναδειχθέντες προσωρινούς αναδόχους του 
διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με βάση την αριθ. 351/2018 απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη, ως εξής: 
 
• Για την ΟΜΑΔΑ Α΄( ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ) είναι η εταιρεία Α. 
ΧΑΤΖΑΚΗ – Ε.ΚΟΝΤΟΥ ΟΕ μοναδικός συμμετέχων για την συγκεκριμένη 
ομάδα με ποσοστό έκπτωσης 0,5% επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε 
φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους , του Παρατηρητηρίου 
Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γενική 
Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή )για τον Νομό Αττικής κατά 
την ημέρα παράδοσης αυτού για την αμόλυβδη Βενζίνη.  
 
• Για την ΟΜΑΔΑ Γ΄( ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) είναι η εταιρεία 
ΑΘΗΝΑ  ΔΙΟΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ που μειοδότησε για την 
συγκεκριμένη ομάδα με ποσοστό έκπτωσης 7,65% επί της νόμιμα 
διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους , 
του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή )για τον 
Νομό Αττικής κατά την ημέρα παράδοσης αυτού για το πετρέλαιο θέρμανσης . 
 
 
συνολικού ποσού 24.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,), η οποία 
ανάθεση προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τις σχετικές πιστώσεις του 
τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019 και των αντίστοιχων των 
Νομικών Προσώπων, προκειμένου να καλυφθούν οι τρέχουσες ανάγκες των 
υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  370/2018 
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 
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Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 

           Λεβαντή Εμμανολία 
 

 
Εσωτερική Διανομή : 
 

1. Τμήμα Προμηθειών  
2. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
3. Τμήμα Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων 
4. Τμήμα Λογιστηρίου 
5. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
6. Αντιδήμαρχο Οικ. Υπηρεσιών 
7. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 
8. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
9. Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου 

10. 1η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης 
11. 2η Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης 
12. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας 
13. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  
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