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Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 7/2019 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδόλαο 
 

Αξηζ. Απόθαζεο : 33/2019                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Δ Ρ Ι Λ Η Φ Η 
                                                                                                                                                             

«Έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απεπζείαο 
αλάζεζεο πξνκήζεηαο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο 
ζηνλ νξηζηηθό αλάδνρν ηνπ δηεζλνύο 
ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ κε βάζε ηελ Α.Ο.Δ. 
11/2019  γηα ην κήλα Μάξηην έηνπο 2019» 
 

ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν 
Γεκάξρνπ) ζήκεξα ηελ 20ε ηνπ κήλα Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα 
Σεηάξηε θαη ώξα 9 π.κ. ζπλήιζε ζε  ηαθηηθή πλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδόλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. 
4321/7/15-2-2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. 
Αξηζηείδε Βαζηιόπνπινπ, πνπ επηδόζεθε λνκόηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά 
θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ 
ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Κσλ/λνπ κε βαζκό Α΄. 
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Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε 
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :      
 
ΠΑΡΟΝΣΔ 
 

1) Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο, Γήκαξρνο θαη Πξόεδξνο  2) Κόληνο 
Απόζηνινο, Αληηπξόεδξνο 3) Αλαληάδεο Νηθόιανο 4) Καιακπόθεο 
Ησάλλεο 5) Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο 6) Παπαινπθά Δπηπρία θαη 7) 
Πιάηαλνο Διεπζέξηνο, κέιε. 

 
ΑΠΟΝΣΔ  
 

1) Γεσξγακιήο Λύζζαλδξνο θαη 2) Σαβιαξίδεο Παλαγηώηεο, νη νπνίνη 
δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λόκηκα θιεηεύζεθαλ.  

 
Ο θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο θαη εηζεγνύκελνο ην 3ο ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ην νπνίν 
νκόθσλα ε Ο.Δ., θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 3 ηνπ Ν. 
3852/10 ζπκθώλεζε λα ζπδεηεζεί, σο θαηεπείγνλ, είπε ηα εμήο:  
 
 
Κπξίεο θαη Κύξηνη πλάδειθνη, 
 
Θέησ ππόςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 4860/19-2-2019 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο 
Πξνκεζεηώλ ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο: 
 
ΘΔΜΑ:  Λήςε απόθαζεο γηα : 
 
Σελ έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απεπζείαο αλάζεζεο πξνκήζεηαο πεηξειαίνπ 
ζέξκαλζεο ζηνλ νξηζηηθό αλάδνρν ηνπ δηεζλνύο ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ 
ηεο νκάδαο Γ΄: Πεηξέιαην ζέξκαλζεο κε βάζε ηελ Α.Ο.Δ. 11/2019  γηα ηνλ 
κήλα Μάξηην ηνπ 2019. 
 
Κύξηε Πξόεδξε, ζαο γλσξίδνπκε όηη έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο  :    
•ηνπ Ν. 4412/2016 « Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ , Πξνκεζεηώλ θαη 
Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ » θαη 
ηδηαίηεξα ηνπ άξζξνπ 118 θαη ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 6, 
•ηνπ Ν. 3463/2006 «Γεκνηηθόο θαη Κνηλνηηθόο Κώδηθαο» 
•ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», άξζξν 72 παξ. 1δ 
•Σνπ Π.Γ. 80/16 «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο» 
•Σνπ N.4555/2018 “Μεηαξξύζκηζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο - Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο - 
Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. 
[Πξόγξακκα «ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η»]» θαη εηδηθόηεξα ηνπ άξζξνπ 203 «Γηαηάθηεο 
ζηνπο Ο.Σ.Α. α’ βαζκνύ 
•Σνπ Ν.4270/14 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 
(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ)-δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο 
δηαηάμεηο», 
•Σεο κε αξηζκό Απόθαζεο 608/2018 Γεκάξρνπ πεξί έγθξηζεο δαπάλεο 
πνιπεηνύο ππνρξέσζεο (ΑΓΑΜ : 18REQ003679229). 
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●Σεο Απόθαζεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ππ. αξίζκ. 257/2018 πεξί έγθξηζεο 
ηεο αξίζκ. 122/2018 κειέηεο θαη θαηάξηηζε όξσλ δηελέξγεηαο δηεζλνύο 
αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο 
νρεκάησλ ,πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη ιηπαληηθώλ έηνπο 2019 γηα ηηο αλάγθεο 
ηνπ Γήκνπ θαη ησλ λνκηθώλ ηνπ πξνζώπσλ, 
•Σεο ππ.αξ. 25940/09-10-2018 δηαθήξπμεο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – 
Νέαο Υαιθεδόλαο γηα ηελ ζύκβαζε κε ηίηιν «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο 
νρεκάησλ , πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη ιηπαληηθώλ έηνπο 2019 », όπνπ 
νξίζηεθε σο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο πξνζθνξώλ ε 08/11/2018 
εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 13:30 κ.κ. (ΑΓΑΜ:18PROC003838284) 
• Σα πξαθηηθά ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο δηαγσληζκώλ γηα 
πξνκήζεηεο άλσ ησλ 60.000,00€ , ε νπνία έρεη νξηζηεί κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 
303/2017 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ: ΩΟ4646ΜΩ0Η-ΛΦΗ) : 
Πξαθηηθό ππ. ΄αξίζκ 1 κε Α.Π. 30783/22-11-2018, πξαθηηθό ππ. ΄αξίζκ 2 κε 
Α.Π. 31170/27-11-2018 θαη πξαθηηθό ππ. ΄αξίζκ 3 κε Α.Π. 32717/10-12-2018. 
•Σεο απόθαζεο Οηθ. Δπηηξνπήο ππ. Αξίζκ. 351/13-12-2018 
(ΑΓΑ:644Γ46ΜΩ0Η-Γ), κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ ηα πξαθηηθά δηελέξγεηαο-
αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ ηνπ δηεζλνύο ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ θαη 
νξίζηεθαλ πξνζσξηλνί αλάδνρνη. 
• Σεο απόθαζεο Οηθ. Δπηηξνπήο ππ. Αξίζκ. 11/2019 (ΑΓΑ:6ΕΤ46ΜΩ0Η-
ΔΒΥ),κε Α.Π. 3739/11-2-2019 ,κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην πξαθηηθό ειέγρνπ 
δηθαηνινγεηηθώλ-Μεξηθή θαηαθύξσζε δηεζλνύο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ 
δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο νρεκάησλ ,πεηξειαίνπ 
ζέξκαλζεο θαη ιηπαληηθώλ έηνπο 2019 γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ 
λνκηθώλ ηνπ πξνζώπσλ θαη θήξπμε νξηζηηθώλ αλαδόρσλ σο πξνο ηελ νκάδα 
Γ΄(Πεηξέιαην Θέξκαλζεο) κε βάζε ην πξαθηηθό 1/2019 (Α.Π. 2544/30-01-
2019) ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ ελ ιόγσ δηαγσληζκνύ. 
●Σσλ εγγξάθσλ ησλ ρνιηθώλ  Δπηηξνπώλ πεξί θαηαγξαθήο θαη απνζηνιήο 
ησλ αλαγθώλ ηνπο ζε πεηξέιαην ζέξκαλζεο (έγγξαθν 1εο θαη 2εο ρνι. 
Δπηηξνπήο κε Α.Π. 4839/19-2-2019 θαη έγγξαθν ). 
•Σεο εηζήγεζεο ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο , Αλαθύθισζεο &Ζιεθηξνθσηηζκνύ 
πεξί πξνκήζεηαο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα ηνλ κήλα Μάξηην 2019 (Α.Π. 
4846/20-02-19) 

Λόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη ν αλνηθηόο ειεθηξνληθόο δηαγσληζκόο γηα ηελ 
«Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο νρεκάησλ, πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη 
ιηπαληηθώλ έηνπο 2019» βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηνπ πξνζπκβαηηθνύ ειέγρνπ θαη 
θαζώο ηα απνζέκαηα ζε πεηξέιαην ζέξκαλζεο από ηελ απεπζείαο αλάζεζε γηα 
ην α’ δίκελν ηνπ 2019 (ζύκθσλα κε ηα όζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6, 
παξάγξαθν 10 ηνπ Ν.4412/16) εμαληιήζεθαλ ήδε (πξηλ ην πέξαο ηνπ δηκήλνπ 
πνπ ιήγεη ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 2019) ιόγσ ησλ δπζκελώλ θαηξηθώλ 
ζπλζεθώλ πνπ επηθξάηεζαλ ζηηο αξρέο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, παξαθαιώ ιόγσ 
θαηεπείγνληνο όπσο πξνβείηε ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ ζύλαςε 
ζύκβαζεο εθηέιεζεο πξνκήζεηαο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα ηνλ κήλα Μάξηην 
2019 κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο. 

Η δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα ηνλ κήλα 
Μάξηην 2019 αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 15.500,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
Φ.Π.Α. 24%), ε νπνία πξνβιέπεηαη λα ρξεκαηνδνηεζεί από ηηο ζρεηηθέο 
πηζηώζεηο ηνπ ηαθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2019 ησλ 
αληίζηνηρσλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ. 

Η δαπάλε γηα ην ππό πξνκήζεηα πεηξέιαην ζέξκαλζεο γηα ηα ζρνιεία 
ηνπ Γήκνπ γηα ηνλ κήλα Μάξηην 2019 ζα θαιπθζεί από ηα έζνδα ησλ 
αληίζηνηρσλ ζρνιηθώλ επηηξνπώλ σο αθνινύζσο: 
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• 1ε Σρνιηθή Δπηηξνπή (Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 6.500,00 ιίηξα): 
6.500,00 €. 

• 2ε Σρνιηθή Δπηηξνπή (Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 9.250,00 ιίηξα): 
9.000,00 €. 

Σε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 6, παξάγξαθνο 10 ηνπ Ν. 4412/2016 όπνπ 
αλαθέξεη όηη:«Καηά παξέθθιηζε από ηα πξνβιεπόκελα ζηηο παξαγξάθνπο 8 
θαη 9, νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνύλ λα αλαζέηνπλ ζπκβάζεηο γηα 
κεκνλσκέλα ηκήκαηα θαηά ηη δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Βηβιίνπ, ιακβάλνληαο 
ππόςε ηελ εθηηκώκελε αμία κόλν ηνπ ηκήκαηνο , εθόζνλ απηή, ρσξίο ΦΠΑ, 
είλαη κηθξόηεξε από 80.000 επξώ γηα πξνκήζεηεο ή ππεξεζίεο ή από 
1.000.000 επξώ γηα έξγα.Πάλησο, ε ζπλνιηθή αμία ησλ ηκεκάησλ πνπ 
αλαηίζεληαη κε απηό ηνλ ηξόπν , δελ ππεξβαίλεη ην 20% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο 
όισλ ησλ ηκεκάησλ ζηηο νπνίεο έρεη δηαηξεζεί ην πξνηεηλόκελν έξγν, ε 
πξνηεηλόκελε απόθηεζε νκνηνγελώλ αγαζώλ ή ε πξνηεηλόκελε παξνρή 
ππεξεζηώλ» θαη ηεο δπλαηόηεηαο πνπ καο δίλεη ν Ν. 3852/2010  «Νέα 
Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – 
Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» θαη εηδηθόηεξα ην άξζξν 72: « Οηθνλνκηθή επηηξνπή 
– Αξκνδηόηεηεο », ε νπνία κεηαμύ άιισλ: « δ) απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ησλ 
δαπαλώλ θαη ηε δηάζεζε ησλ πηζηώζεσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, εθηόο από 
εθείλεο πνπ ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απνθαζίδεη ην δεκνηηθό 
ζπκβνύιην, θαζώο επίζεο απνθαζίδεη αηηηνινγεκέλα θαη γηα ηηο πεξηπηώζεηο 
απεπζείαο αλάζεζεο πξνκεζεηώλ, παξνρήο ππεξεζηώλ, εθπόλεζεο κειεηώλ 
θαη εθηέιεζεο έξγσλ σε εξαιπετικά επείγοςσερ πεπιπτώσειρ» νπόηε θαη 
θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε δηελέξγεηαο επηπιένλ αλάζεζεο ηεο 
πξνκήζεηαο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ λνκηθώλ ηνπ πξνζώπσλ , 
κέρξηο νινθιεξώζεσο ηνπ δηεζλνύο ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ. 
Λακβάλνληαο ππόςε όια ηα παξαπάλσ, πξνηείλεηαη λα ζηαιεί πξόζθιεζε 
ζηνλ αλαδεηρζέληα νξηζηηθό αλάδνρν γηα λα ππνβάιιεη ηα ππνρξεσηηθά 
απνδεηθηηθά κέζα ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016 (απόζπαζκα πνηληθνύ 
κεηξώνπ, θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα) κε βάζε ηελ ήδε 
ππνβιεζείζα πξνζθνξά ηνπ, ν νπνίνο έρεη σο εμήο:  
 
Γηα ηελ ΟΜΑΓΑ Γ΄(ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΘΔΡΜΑΝΖ) είλαη ε εηαηξεία ΑΘΖΝΑ . 
ΓΗΟΝ. ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΚΑΗ ΗΑ ΔΔ  πνπ κεηνδόηεζε γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε 
νκάδα κε πνζνζηό έθπησζεο 7,65% επί ηεο λόκηκα δηακνξθνύκελεο θάζε 
θνξά κέζεο ιηαληθήο ηηκήο πώιεζεο έθαζηνπ είδνπο , ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ 
Σηκώλ Τγξώλ Καπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (Γεληθή 
Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή )γηα ηνλ Ννκό Αηηηθήο θαηά 
ηελ εκέξα παξάδνζεο απηνύ γηα ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο . 
 
Καηόπηλ απηώλ, παξαθαιείηαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή  
 
Να ιάβεη απόθαζε πεξί έγθξηζεο απεπζείαο αλάζεζεο ζηνλ νξηζηηθό αλάδνρν, 
πνζνύ 15.500,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%, ε νπνία πξνβιέπεηαη 
λα ρξεκαηνδνηεζεί από ηηο ζρεηηθέο πηζηώζεηο ηνπ ηαθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 
ηνπ έηνπο 2019 ησλ αληίζηνηρσλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ (Α΄ θαη Β΄ ρνιηθή 
Δπηηξνπή),πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ νη ηξέρνπζεο αλάγθεο ησλ ππεξεζηώλ 
ησλ ελ ιόγσ λνκηθώλ πξνζώπσλ ηνπ Γήκνπ. 
 

 Μεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε 
κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο 
πνπ θαηαγξάθνληαη ζην αξηζ. 7/2019 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν 
θ. Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
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Ζ Ο.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ θαη ηηο 
δηαηάμεηο: 
 
•ηνπ Ν. 4412/2016 « Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ , Πξνκεζεηώλ θαη 
Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ » θαη 
ηδηαίηεξα ηνπ άξζξνπ 118 θαη ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 6, 
•ηνπ Ν. 3463/2006 «Γεκνηηθόο θαη Κνηλνηηθόο Κώδηθαο» 
•ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», άξζξν 72 παξ. 1δ 
•Σνπ Π.Γ. 80/16 «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο» 
•Σνπ N.4555/2018 “Μεηαξξύζκηζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο - Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο - 
Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. 
[Πξόγξακκα «ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η»]» θαη εηδηθόηεξα ηνπ άξζξνπ 203 «Γηαηάθηεο 
ζηνπο Ο.Σ.Α. α’ βαζκνύ 
•Σνπ Ν.4270/14 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 
(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ)-δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο 
δηαηάμεηο», 
•Σεο κε αξηζκό Απόθαζεο 608/2018 Γεκάξρνπ πεξί έγθξηζεο δαπάλεο 
πνιπεηνύο ππνρξέσζεο (ΑΓΑΜ : 18REQ003679229). 
●Σεο Απόθαζεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ππ. αξίζκ. 257/2018 πεξί έγθξηζεο 
ηεο αξίζκ. 122/2018 κειέηεο θαη θαηάξηηζε όξσλ δηελέξγεηαο δηεζλνύο 
αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο 
νρεκάησλ ,πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη ιηπαληηθώλ έηνπο 2019 γηα ηηο αλάγθεο 
ηνπ Γήκνπ θαη ησλ λνκηθώλ ηνπ πξνζώπσλ, 
•Σεο ππ.αξ. 25940/09-10-2018 δηαθήξπμεο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – 
Νέαο Υαιθεδόλαο γηα ηελ ζύκβαζε κε ηίηιν «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο 
νρεκάησλ , πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη ιηπαληηθώλ έηνπο 2019 », όπνπ 
νξίζηεθε σο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο πξνζθνξώλ ε 08/11/2018 
εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 13:30 κ.κ. (ΑΓΑΜ:18PROC003838284) 
• Σα πξαθηηθά ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο δηαγσληζκώλ γηα 
πξνκήζεηεο άλσ ησλ 60.000,00€ , ε νπνία έρεη νξηζηεί κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 
303/2017 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ: ΩΟ4646ΜΩ0Η-ΛΦΗ) : 
Πξαθηηθό ππ. ΄αξίζκ 1 κε Α.Π. 30783/22-11-2018, πξαθηηθό ππ. ΄αξίζκ 2 κε 
Α.Π. 31170/27-11-2018 θαη πξαθηηθό ππ. ΄αξίζκ 3 κε Α.Π. 32717/10-12-2018. 
•Σεο απόθαζεο Οηθ. Δπηηξνπήο ππ. Αξίζκ. 351/13-12-2018 
(ΑΓΑ:644Γ46ΜΩ0Η-Γ), κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ ηα πξαθηηθά δηελέξγεηαο-
αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ ηνπ δηεζλνύο ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ θαη 
νξίζηεθαλ πξνζσξηλνί αλάδνρνη. 
• Σεο απόθαζεο Οηθ. Δπηηξνπήο ππ. Αξίζκ. 11/2019 (ΑΓΑ:6ΕΤ46ΜΩ0Η-
ΔΒΥ),κε Α.Π. 3739/11-2-2019 ,κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην πξαθηηθό ειέγρνπ 
δηθαηνινγεηηθώλ-Μεξηθή θαηαθύξσζε δηεζλνύο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ 
δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο νρεκάησλ ,πεηξειαίνπ 
ζέξκαλζεο θαη ιηπαληηθώλ έηνπο 2019 γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ 
λνκηθώλ ηνπ πξνζώπσλ θαη θήξπμε νξηζηηθώλ αλαδόρσλ σο πξνο ηελ νκάδα 
Γ΄(Πεηξέιαην Θέξκαλζεο) κε βάζε ην πξαθηηθό 1/2019 (Α.Π. 2544/30-01-
2019) ηεο Δπηηξνπήο δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ ελ ιόγσ δηαγσληζκνύ. 
●Σσλ εγγξάθσλ ησλ ρνιηθώλ  Δπηηξνπώλ πεξί θαηαγξαθήο θαη απνζηνιήο 
ησλ αλαγθώλ ηνπο ζε πεηξέιαην ζέξκαλζεο (έγγξαθν 1εο θαη 2εο ρνι. 
Δπηηξνπήο κε Α.Π. 4839/19-2-2019 θαη έγγξαθν ). 
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•Σεο εηζήγεζεο ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο , Αλαθύθισζεο &Ζιεθηξνθσηηζκνύ 
πεξί πξνκήζεηαο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα ηνλ κήλα Μάξηην 2019 (Α.Π. 
4846/20-02-19) 

 
Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι  ομόθωνα 

 
Σελ έγκπιζη ηεο  διαδικαζίαρ ηεο απεςθείαρ ανάθεζηρ ηεο πξνκήζεηαο 
θαπζίκσλ ηεο νκάδαο Γ΄ (Πεηξέιαην ζέξκαλζεο) ζηνλ αλαδεηρζέληα νξηζηηθό 
αλάδνρν ηνπ δηεζλνύο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ κε βάζε ηελ αξηζ. 
11/2019 απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ην κήλα Μάξηην ηνπ έηνπο 
2019, ήηνη ζηελ  εηαηξεία ΑΘΖΝΑ . ΓΗΟΝ. ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΚΑΗ ΗΑ ΔΔ  
ζπλνιηθνύ πνζνύ 15.500,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%,), όπσο 
απηό αλαιύεηαη ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζαο, ε νπνία (αλάζεζε) πξνβιέπεηαη λα 
ρξεκαηνδνηεζεί από ηηο ζρεηηθέο πηζηώζεηο ησλ ηαθηηθώλ πξνϋπνινγηζκώλ ησλ 
Ννκηθώλ Πξνζώπσλ (Α΄ θαη Β΄ ρνιηθή Δπηηξνπή) έηνπο 2019, πξνθεηκέλνπ λα 
θαιπθζνύλ νη ηξέρνπζεο αλάγθεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπο. 

 
 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  33/2019 
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                   ΣΑ  ΜΔΛΖ 

(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο) 
ΑΚΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
 
 

ΑΡΙΣΔΙΓΗ ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟ 
 

 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Η Υπεύζπλε ηεο Υπεξεζίαο                                          
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθόιινπ  
 

           Λεβαληή Δκκαλνιία 
 

 
Δζωηεπική Γιανομή : 
 

1. Σκήκα Πξνκεζεηώλ  
2. Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 
3. Σκήκα Πξνϋπνινγηζκνύ, Γηπινγξαθηθνύ θαη Φνξνινγηθώλ Τπνζέζεσλ 
4. Σκήκα Λνγηζηεξίνπ 
5. Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
6. Αληηδήκαξρν Οηθ. Τπεξεζηώλ 
7. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 

8. 1ε ρνιηθή Δπηηξνπή Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο 
9. 2ε ρνιηθή Δπηηξνπή Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο 
10. Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ  

 

ΑΔΑ: 6ΝΨΓ46ΜΩ0Ι-Π4Β


		2019-02-20T13:47:17+0200
	Athens




