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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 24.01.2011 
Συνεδρίασης Νο. 2/2011 του Δ.Σ. του Δήμου 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα: 

 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση για την επιλογή του τρόπου ανάθεσης, με την διαδικασία της απ΄ 
ευθείας ανάθεσης, της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών, λόγω της 
κατεπείγουσας κατάστασης που έχει δημιουργηθεί για την κίνηση των μεταφορικών 
μέσων του Δήμου, από την έλλειψη καυσίμων και λιπαντικών εξαιτίας του γεγονότος 
ότι η Σύμβαση έληξε στις 15.01.2011» 
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε έκτακτη (δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 5 
του Ν. 3852/2010) δημόσια Συνεδρίαση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου της Νέας 
Φιλαδέλφειας «Ο Αθανάσιος Διάκος» που στεγάζεται επί της οδού Ν. Τρυπιά αρ. 45, σήμερα στις 
24.01.2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ., ύστερα από την αριθμ.  πρωτ. 482/21.01.2011 
έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 1/2011) του Προέδρου αυτού κ. Παντελή Χρ. Γρετζελιά, που 
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο 
χωριστά και στην κα Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα 
Καλλικράτης»). 

 

Η Δήμαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
Ο Γραμματέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
1. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
2. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
4. ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
5. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ  
6. ΠΑΪΔΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 
7. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
8. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-     
   ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
9. ΣΙΜΙΓΔΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 
10. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 
11. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 

 
12.  ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
13. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
14. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
15. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
16. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
17. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 
     ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
18. ΚΑΛΟΣΤΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 
19. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
20. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
     ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
22. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 
 

 
23. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
24. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
25. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
26. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
27. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
28. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ 
29. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
30. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
33. ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
     ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 
Οι απουσιάζοντες, παρ’ ότι προσκλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα με την παραπάνω πρόσκληση του 
Προέδρου του Δ.Σ., δεν παρέστησαν στην ως άνω συνεδρίαση.   
 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Ειδική Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου η κα Πετρούλα Π. 
Τομπούλογλου, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα 
Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν:  28 παρόντες και 5 απόντες ως ακολούθως: 
           
          ΔΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ   ______    
                                                             
 Γρετζελιάς Παντελής               1. Κανταρέλης Δημήτριος 
 Μπόβος Χαράλαμπος     2. Κοσμά Σταυρούλα  
 Παπανίκα Αικατερίνη                 3. Γεωργαμλής Λύσσανδρος           
 Κότσιρας Παύλος      4. Βαλασσάς Βεργής         
 Παϊδας Αδαμάντιος                 5. Μάλλιος Κλεομένης-Αθανάσιος 
 Χωρινός Ζαχαρίας          
 Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη     
 Σιμιγδαλά Ειρήνη    
 Νικολόπουλος Φώτιος 
 Παπαλουκά Ευτυχία     
 Λαζαρίδης Πέτρος     
 Δημακόπουλος Χρήστος 
 Κουτσάκης Μιχαήλ 
 Αγαγιώτου Βασιλική 
 Παπανικολάου Νικόλαος 
 Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
 Καλόστος Ιερόθεος 
 Παπακώστας Γεώργιος 
 Καραβίας Γεώργιος 
 Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος 
 Τομπούλογλου Ιωάννης 
 Γραμμένος Σπυρίδων 
 Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
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 Κόντος Σταύρος 
 Πλάτανος Ελευθέριος 
 Γκούμα Δανάη-Εύα 
 Πολίτης Σταύρος 
  
 
ΘΕΜΑ 1Ο   
 
Ο Πρόεδρος, παρουσία των μελών, κήρυξε την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης στο παρακάτω θέμα της 

ημερήσιας διάταξης, αφού προηγουμένως έθεσε στο Σώμα την πρόταση λήψης απόφασης για το κατεπείγον 

του θέματος και στη συνέχεια το Δ.Σ. απεφάνθη κατά πλειοψηφία, με ψήφους 26 υπέρ και 2 κατά, 

μειοψηφούντων των κ.κ. Δανάης-Εύας Γκούμα και Σταύρου Πολίτη, για το κατεπείγον του υπό συζήτηση 

θέματος, σύμφωνα και με όσα ορίζουν οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της Η.Δ., εξέθεσε ότι ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. 

Χαρ. Μπόβος με την υπ΄αριθμ. 448/21.01.2011 εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου, ζητεί την λήψη απόφασης, για το θέμα με τίτλο «Έγκριση για την επιλογή του 

τρόπου ανάθεσης, με την διαδικασία της απ΄ ευθείας ανάθεσης, της προμήθειας καυσίμων και 

λιπαντικών, λόγω της κατεπείγουσας κατάστασης που έχει δημιουργηθεί για την κίνηση των μεταφορικών 

μέσων του Δήμου, από την έλλειψη καυσίμων και λιπαντικών εξαιτίας του γεγονότος ότι η Σύμβαση έληξε 

στις 15.01.2011». 

 
Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Πρασίνου, κ. Μιχαήλ 

Κουτσάκη, ο οποίος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα και για ενημέρωση του Σώματος ανέπτυξε τα 

ακόλουθα:  

 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ ορίζονται τα εξής:  

«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 της παραγράφου 20 του άρθρου 3 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 Π.Δ. 105/1989.   

2. Προκειμένου να διενεργηθεί η προμήθεια με διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης ή με απευθείας 

ανάθεση απαιτείται απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού 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 σ' αυτή τη 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 
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αποτυχόντος διαγωνισμού), ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται να υποβάλουν 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 τοn Nομάρχη (σήμερα 

Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης). Εάν η προς εκτέλεση προμήθεια είναι δαπάνη ίσης ή 

μεγαλύτερης των 200.000 ECU, η απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή τα κυριότερα σημεία της 

διαβιβάζονται στην επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με φροντίδα της αναθέτουσας αρχής, 

εφόσον ήθελαν ζητηθούν από την Επιτροπή. Σε περίπτωση που η απευθείας ανάθεση αφορά προμήθεια 

ή δαπάνη της οποίας δεν υπερβαίνει κατά είδος, σε ετήσια βάση, το ποσό των επτακοσίων πενήντα 

χιλιάδων (750.000) δραχμών (Σήμερα 15.000 ευρώ, όπως ορίστηκε με την Κ.Υ.Α. αριθ. 27319/02 (ΦΕΚ 

945 Β/24-7-2002) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή εκείνο που ορίζεται στην περίπτωση θ της 

παραγράφου 20 του Ν. 1797/1988 όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, αποφασίζει σχετικά, με ανάλογη 

εφαρμογή των ανωτέρω, ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, μετά από προηγούμενη γνώμη του 

αρμοδίου για την αξιολόγηση οργάνου». 

Σύμφωνα με την περίπτωση  γ4 της παρ. 3 του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ οι αναθέτουσες αρχές μπορούν 

επίσης να συνάπτουν τις συμβάσεις προμηθειών προσφεύγοντας στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίο, όταν 

για κατεπείγοντες λόγους οφειλόμενους σε γεγονότα που δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν 

από τις αναθέτουσες αρχές, δεν είναι δυνατό να τηρηθούν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται 

στους ανοικτούς ή κλειστούς διαγωνισμούς. Οι περιστάσεις που δικαιολογούν το επείγον δεν 

πρέπει σε καμιά περίπτωση, να οφείλονται στις αναθέτουσες αρχές. 

 

Σύμφωνα με την περίπτ. δ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η Οικονομική Επιτροπή είναι 

όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου και έχει μεταξύ άλλων την 

αρμοδιότητα να αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του 

προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό 

συμβούλιο, καθώς επίσης να αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας 

ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε 

εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. 

 

Την ίδια ακριβώς αρμοδιότητα είχε και η Δημαρχιακή Επιτροπή. Σύμφωνα με τη Γν. ΝΣΚ 164/2007 η 

οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό ΥΠΕΣΔΔΑ- (εγκ. 38 Αρ. Πρωτ. 26932/31-5-2007) η 

Δημαρχιακή Επιτροπή (η ίδια διάταξη προβλέπεται και στην περίπτωση της Οικονομικής Επιτροπής και 

συνεπώς ισχύουν και για την Οικονομική Επιτροπή) με τη διάταξη του άρθρου 103 παρ. 2γ’ του Δ.Κ.Κ. 

(Ν.3463/2006) καθίσταται κατ’ εξαίρεση αρμόδια, εφόσον συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, να 

αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και 

εκτέλεσης έργων, εκτός αν το Δημοτικό Συμβούλιο έχει διακρατήσει τη σχετική αρμοδιότητα με ειδική 
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απόφασή του ή η Δημαρχιακή Επιτροπή έχει παραπέμψει τη λήψη της σχετικής απόφασης στο Δημοτικό 

Συμβούλιο.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει διακρατήσει τη σχετική αρμοδιότητα με ειδική απόφασή του και ούτε η 

Οικονομική Επιτροπή έχει παραπέμψει τη λήψη της σχετικής απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο, 

συνεπώς η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα, εφόσον συντρέχει εξαιρετικά 

επείγουσα περίπτωση, να αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση προμηθειών, παροχής 

υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων.  

 

Ανακεφαλαιώνοντας, με τις διατάξεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 και της παρ. 3 του άρθρου 3 του 

ΕΚΠΟΤΑ απαιτούνται δύο αποφάσεις προκειμένου να γίνει απ’ ευθείας ανάθεση για ποσά άνω του ορίου 

που τίθεται για την ανάθεση με απόφαση Δημάρχου.  

Συγκεκριμένα απαιτείται μία πρώτη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να επιλεγεί ως 

τρόπος ανάθεσης η απ’ ευθείας ανάθεση στην οποία  θα αιτιολογηθούν δεόντως οι λόγοι για την 

προσφυγή στη διαδικασία αυτή καθώς και τα στοιχεία που ορίζονται στην παρ 2 του άρθρου 23 του 

ΕΚΠΟΤΑ.  

Η δεύτερη απόφαση με την οποία επιλέγεται ο συγκεκριμένος προμηθευτής λαμβάνεται από την 

Οικονομική Επιτροπή με βάση τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του ν. 3852/10 και τη γνωμ. ΝΣΚ 

164/2007 η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό ΥΠΕΣΔΔΑ- (εγκ. 38 Αρ. Πρωτ. 26932/31-5-2007), 

έπειτα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.  

 

Με το άρθρο 1 του Ν. 3852/10 συστάθηκε ο Δήμος Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος με την συνένωση των 

Δήμων Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκηδόνας.  

Οι συμβάσεις καυσίμων και λιπαντικών των Δήμων που συνενώθηκαν έληξαν την 15/1/2011.  

Λόγω της  συνένωσης των Δήμων ήταν πρακτικά αδύνατο να γίνει προγραμματισμός όλων των 

ενεργειών και δαπανών του νέου Δήμου.  

 

Επίσης σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 267 του ν. 3852/10 ορίζονται τα εξής:  

«1. Οι δήμοι που συνιστώνται με τον παρόντα νόμο καταρτίζουν τον προϋπολογισμό τους εντός του 

πρώτου τριμήνου του 2011. 

2. Στον προϋπολογισμό του νέου δήμου, εγγράφονται υποχρεωτικά όλες οι υποχρεώσεις και οι 

απαιτήσεις των συνενούμενων δήμων ή κοινοτήτων. Μέχρι την κατάρτιση και ψήφιση του 

προϋπολογισμού του νέου δήμου και πάντως όχι αργότερα από την ανωτέρω προθεσμία, οι 

προϋπολογισμοί των δήμων και κοινοτήτων που συνενώνονται, εκτελούνται ως δωδεκατημόρια του 

προϋπολογισμού του 2010. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, δεν επιτρέπεται να γίνει 

οποιαδήποτε δαπάνη με βάση τον προϋπολογισμό των συνενούμενων δήμων και κοινοτήτων, πλην 

αυτών που αφορούν στις αποδοχές προσωπικού και την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών 

εισφορών".  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051708
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Σύμφωνα με τα ανωτέρω σαφώς δεν θα γίνουν προϋπολογισμοί από τους καταργούμενους δήμους, αλλά 

θα συνταχθεί ενιαίος προϋπολογισμός που θα αφορά το νέο Δήμο, έως την 31/03/2011. Έως τότε θα 

εκτελούνται οι προϋπολογισμοί του έτους 2010 προφανώς σωρευτικά όλων των Ο.Τ.Α. που 

συνενώνονται και αναλογικά για τους τρεις αυτούς μήνες.  

Αυτό πρακτικά σημαίνει το εξής για τον Δήμο μας, στον οποίο συνενώνονται οι δύο τέως Δήμοι Νέας 

Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκηδόνας: 

Στους Κ.Α.Ε. 6411 «Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά διόδια κλπ)»,  

των προϋπολογισμών έτους 2010 των δύο Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά (όπως ίσχυαν έως 

31/12/2010 με τις σχετικές τροποποιήσεις), ως εξής: στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας συνολικό ποσό 

238.500,00 € και στο Δήμο Νέας Χαλκηδόνας συνολικό ποσό 62.000,00 €, δηλαδή το 

συνολικό ποσό των δύο προϋπολογισμών για καύσιμα, λιπαντικά είχε προβλεφθεί στο ποσό 

των 300.500,00 €.  

Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 25.041,67 € (ποσό που αναλογεί ανά μήνα).  

 

Ο νέος Δήμος, σύμφωνα με την εκτίμηση των Οικονομικών Υπηρεσιών και της Εκτελεστικής Επιτροπής,  

θα εξαντλήσει ολόκληρο το πρώτο τρίμηνο του 2011 χωρίς να μπορεί να εκτελέσει το νέο 

προϋπολογισμό (που είναι και το ανώτατο όριο) και συνεπώς θα μπορεί να διαθέσει για την εν λόγω 

δαπάνη συνολικά πιστώσεις μέχρι του ύψους 75.125,01 € (25.041,67.€ το κάθε δωδεκατημόριο Χ 3 

μήνες = 75.125,01 €) από τον Κ.Α.Ε. 6411.  

 

Σήμερα είναι επιτακτική ανάγκη να λειτουργήσει ομαλά ο Δήμος μας. Απαραίτητη προϋπόθεση για να 

γίνει αυτό είναι να λειτουργούν τα μηχανήματα και οχήματα του Δήμου. Αυτή τη στιγμή έχουν ήδη 

παρουσιαστεί ανυπέρβλητα προβλήματα διότι δεν υπάρχουν καύσιμα για τη λειτουργία των 

μηχανημάτων και οχημάτων του Δήμου με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαροί κίνδυνοι όχι μόνο για 

την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου αλλά και για τις ανάγκες πολιτικής προστασίας, δημόσιας υγείας, την 

εξυπηρέτηση των δημοτών κλπ.  

 

Για τους λόγους αυτούς προτείνω την απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων έως την 

31/3/2011, προκειμένου να υπάρχει το χρονικό διάστημα να καταρτιστεί και ψηφιστεί ο 

προϋπολογισμός του νέου Δήμου και να γίνει ο ανοικτός διαγωνισμός για το υπόλοιπο διάστημα του 

έτους 2011.  

 

Η απόφαση για απ’ ευθείας ανάθεση αιτιολογείται δεόντως διότι:  

1. Αφορά κατεπείγουσα περίπτωση διότι αυτή τη στιγμή όλα τα οχήματα του Δήμου, τα 

απορριμματοφόρα, τα μηχανήματα έργου κ.λ.π. δεν μπορούν να κινηθούν αφού έχουν εξαντληθεί τα 

καύσιμα, δεν υπάρχει ενεργή σύμβαση και η κατάσταση εγκυμονεί  τεράστιους κινδύνους για τη δημόσια 

υγεία αλλά και την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.  
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2. Οι πραγματικές περιστάσεις που δικαιολογούν το επείγον οφείλονται σε γεγονότα που δεν είναι 

δυνατό να προβλεφθούν από το Δήμο λόγω : 

α) της ιδιάζουσας κατάστασης που δημιουργήθηκε με τη συνένωση των Δήμων και σε καμία περίπτωση 

δεν έχει υπαιτιότητα ο Δήμος αλλά και δεν μπορούσε να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια για να 

αποτρέψει το γεγονός αυτό, από τη στιγμή που συστάθηκε την 1/1/2011 και τα νέα όργανα ανέλαβαν 

από αυτή την ημερομηνία και μετά τα καθήκοντά τους λόγω των προβλέψεων του Ν. 3852/10. Στο 

άρθρο 1 του ν. 3852/10 οι Δήμοι που προέρχονται από συνένωση συστήνονται από 1/1/2011 και οι 

αντίστοιχοι που συνενώθηκαν Δήμοι καταργούνται. Συνεπώς ο νέος Δήμος που προκύπτει είναι ένα νέο 

Νομικό πρόσωπο και για αυτό το λόγο έχει καινούργιο ΑΦΜ. Αυτό σημαίνει ότι σε καμία περίπτωση στο 

νέο Δήμο δεν μπορούν να αποδοθούν ευθύνες για ενδεχόμενες πράξεις ή παραλήψεις που έγιναν πριν 

την 1/1/2011.  

β) Δεν θα μπορούσε να γίνει πριν τις 31/12/2010 αποτίμηση των πραγματικών αναγκών για το σύνολο 

του νέου Δήμου από τη στιγμή που, αφενός συστάθηκε την 1/1/2011 και αφετέρου πρώτα έπρεπε να 

γίνει απογραφή των οχημάτων, μηχανημάτων κ.λ.π. στο σύνολο του συνενωμένου Δήμου.  

γ) Δεν μπορούσε να γίνει καμία πρόβλεψη και φυσικά κατάρτιση προϋπολογισμού για το έτος 2011 από 

τις πρώτες μέρες διότι ο νέος Δήμος συστάθηκε από την 1/1/2011.  

3. Δεν είναι δυνατό να τηρηθούν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται στους ανοικτούς ή κλειστούς 

διαγωνισμούς γιατί η κατάσταση είναι εξαιρετικά επείγουσα και τα οχήματα του Δήμου είναι ήδη 

καθηλωμένα με προφανείς κινδύνους για τη δημόσια υγεία αλλά και την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. 

Εξ άλλου εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να γίνει ανοικτός διαγωνισμός για ολόκληρο το 2011 διότι δεν 

υπάρχει προϋπολογισμός και θα καθυστερήσει να γίνει  λόγω της ιδιάζουσας περίπτωσης της συνένωσης 

4. Αφορά μόνο το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα δηλ. έως την 31/03/2011, διάστημα έως το 

οποίο σύμφωνα με το νόμο μπορεί να χρησιμοποιείται σε δωδεκατημόρια ο προϋπολογισμός του 2010.  

 

Σύμφωνα με τη τεχνική μελέτη που εκπονήθηκε από την Δ/νση Καθαριότητας και Μηχανολογικού 

του Δήμου, το συνολικό ποσό της ανάθεσης, για το α΄τρίμηνο του 2011, ανέρχεται σε 75.000  Ευρώ. 

 

Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετκά. 

 

Ακολούθησε ευρύτατος διάλογος κατά τον οποίο διατυπώθηκαν διάφορες απόψεις από τους Δημοτικούς 

Συμβούλους. 

Μετά το τέλος της εισήγησης και της διαλογικής συζήτησης που ακολούθησε, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το 

Σώμα να αποφασίσει σχετικά: 

 
To Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:  
 
- την εισήγηση του Αντιδημάρχου Καθαριότητας,  

- τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, 
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- τις παρ. 1και 2 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ, 

- την περίπτωση γ4 της παρ. 3 του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ, 

- το άρθρο 1, την περίπτωση δ της παρ. 1 του άρθρου 72, τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 267 του Ν. 

3852/2010 

- τη Γν. ΝΣΚ 164/2007 η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό ΥΠΕΣΔΔΑ – (εγκ. 38, αρ. πρωτ. 

26932/31.05.2007) 

- την εξειδικευμένη πίστωση στους Κ.Α.Ε. 6641 του Προϋπολογισμού έτους 2010 του Δήμου Νέας 

Φιλαδέλφειας που ανέρχεται συνολικά σε € 238.500,00.- και του Δήμου Νέας Χαλκηδόνας που ανέρχεται 

συνολικά σε € 62.000.- 

- το γεγονός ότι τα δωδεκατημόρια των ανωτέρω προϋπολογισμών έως την 31.03.2011 ανέρχονται σε € 

75.000.- 

- την υπ΄αριθμ. 1/11 Τεχνική Έκθεση-Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Μηχανολογικού 

- την υπ΄αριθμ. 113/86 απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ 

- τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, όπως αναφέρθηκαν στην εισήγηση του αρμοδίου Αντιδημάρχου και 

οι οποίες οφείλονται σε απρόβλεπτα γεγονότα 

- το γεγονός ότι δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές 

ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

26 ΥΠΕΡ – 2 ΚΑΤΑ  
 
 
1. Εγκρίνει, για τους εις το σκεπτικό της παρούσης προαναφερόμενους λόγους, ως επιλογή του τρόπου 

ανάθεσης, την διαδικασία της απ΄ ευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια καυσίμων (κίνησης των 

οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων) και λιπαντικών, λόγω της κατεπείγουσας κατάστασης που έχει 

δημιουργηθεί, κυρίως, για την κίνηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου, από την έλλειψη καυσίμων 

και λιπαντικών εξαιτίας του γεγονότος ότι η Σύμβαση έληξε στις 15.01.2011. 

 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος με έδρα την Νέα Φιλαδέλφεια, Δεκελείας 

97, Τ.Κ. 143 41.  

 

3. Η ανάθεση αφορά την προμήθεια καυσίμων (κίνησης για τα οχήματα του Δήμου και θέρμανσης 

κτιρίων), τα οποία θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές των κρατικών διυλιστηρίων. 

 

4. Η ανάθεση θα γίνει έναντι ποσοστού έκπτωσης επί της μέσης τιμής καυσίμων όπως διαμορφώνεται 

κάθε φορά επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής κατά την ημέρα παράδοσης του 

είδους, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη Δ/νση Εμπορίου. 
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5. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα αφορά αποκλειστικά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, 

δηλ. μέχρι την 31.03.2011.  

 

6. Την απόφαση της απ΄ευθείας ανάθεσης θα λάβει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, έπειτα από 

γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών η οποία αποτελείται από τρία μέλη-

Δημοτικούς Υπαλλήλους. 

Επίσης η Επιτροπή θα ορίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης καθώς και τον αριθμό των πρατηρίων 

καυσίμων της περιοχής του Δήμου μας που θα υποβάλλουν προσφορά. 

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκαν (μειοψήφισαν) οι κ.κ. Δανάη-Εύα Γκούμα και Σταύρος Πολίτης, 

διότι κατά την άποψή τους, το μοναδικό θέμα Η.Δ. της σημερινής έκτακτης συνεδρίασης για την επιλογή 

της απ΄ευθείας ανάθεσης ως τρόπου ανάθεσης της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών, λόγω της 

κατεπείγουσας κατάστασης που έχει δημιουργηθεί για την κίνηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου 

ελλείψει καυσίμων και λιπαντικών εξαιτίας του γεγονότος ότι η Σύμβαση προμήθειας έληξε στις 

15.01.2011, δεν συνιστά επείγον ζήτημα, αλλά θα μπορούσε να είχε προβλεφθεί και να έρθει εγκαίρως 

προς συζήτηση σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ.   

 

8. Η παρούσα Απόφαση να τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και 

να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

  

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 4/ 2011. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

     

              ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ                            ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

.Μπόβος Χαράλαμπος 

Παπανίκα Αικατερίνη 

Κότσιρας Παύλος 

Παϊδας Αδαμάντιος 

Χωρινός Ζαχαρίας 

Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη 

Σιμιγδαλά Ειρήνη 
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Νικολόπουλος Φώτιος 

Παπαλουκά Ευτυχία 

Λαζαρίδης Πέτρος 

Δημακόπουλος Χρήστος 

Κουτσάκης Μιχαήλ 

Αγαγιώτου Βασιλική 

Παπανικολάου Νικόλαος 

Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

Καλόστος Ιερόθεος 

Παπακώστας Γεώργιος 

Καραβίας Γεώργιος 

Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος 

Τομπούλογλου Ιωάννης 

Γραμμένος Σπυρίδων 

Κοσκολέτος Σωτήριος 

Κοπελούσος Χρήστος 

Κόντος Σταύρος 

Γκούμα Δανάη-Εύα 

     Πολίτης Σταύρος 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                                    Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως                                      ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

Αρχείου-Πρωτοκόλλου 

 

Ελ. Σούλα 

 

 

 

Κοιν.: 
1. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών 
2. Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Μηχανολογικού 
3. Oικονομική Επιτροπή 
4. Δ/νση Καθαριότητας & Μηχανολογικού 
5. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
6. Νομική Υπηρεσία 
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