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Ε.Η.Δ. ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης 
προσωρινού αναδόχου προμήθειας καυσίμων κίνησης οχημάτων (ομάδα Α΄ 
«ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ» και ομάδα Β΄«ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ»), με τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, στο πλαίσιο του Διεθνή Ανοικτού 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων, πετρελαίου θέρμανσης και 
λιπαντικών έτους 2018» για τις ανάγκες του Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας – Ν.Χαλκηδόνας 
(Α.Μ. 111/2017)». 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, συνήλθε σε τακτική δημόσια 
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας 
«Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις 28.2.2018, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 7.30 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 4880/23-2-2018 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. 
Πρόσκλησης 4/2018) του Προέδρου αυτού κ. Γεωργίου Πάνου, που δημοσιεύθηκε στην 
ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. 
Δήμαρχο και στους  Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»). 

 

O Δήμαρχος : AΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 
Η Γραμματέας :XARIKΛEIA ΡOKOY (σε αντικατάσταση του απουσιάζοντος Γραμματέα του Δ.Σ. 
Ελευθέριου Πλάτανου)   
 
 
 
 

 
 

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
ΔΗΜΟΣ 

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 47/2018 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 5512/2-3-2018 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τμήμα Υποστήριξης  
Πολιτικών Οργάνων  

 
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου 

                         
Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049085-086, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
               georgepanosfx@gmail.com 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από τα Πρακτικά της από 28.2.2018 
τακτικής Συνεδρίασης Νο. 4/2018 του Δ.Σ. 
του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας 
Χαλκηδόνος, στην οποία ψηφίστηκε το 
παρακάτω θέμα: 

mailto:epitropes@neafiladelfeia.gr
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
3. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 
4. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
5. ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΜΙΧΑΗΛ 
6. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
7. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ 

ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
8.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ 
9. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
 

10. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
11. ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
12. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ 
13. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
14. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
15. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
16. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
17. ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
18. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 

ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ 
19. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
20. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
21. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

22. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
23. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
24. ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
25. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
26. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
27. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

ΕΥΤΥΧΙΑ 
28. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
29. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
30. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ 

ΑΝΤΩΝΙΑ 
33. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 

 

  

 
Στην τακτική Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου 
Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα 
Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν 23 παρόντες και 10 απόντες, ως 
ακολούθως: 
           
              

ΔΗΜΑΡΧΟΣ :   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ ________ 
                  

Κουμαριανός  Ευάγγελος                                         Χαραμαρά  Γεωργία  

Καλαμπόκης  Ιωάννης                                             Ανδρέου  Χριστίνα 

Γαβριηλίδης  Γαβριήλ                                               Γεωργαμλής  Λύσσανδρος  

Ανανιάδης  Νικόλαος                                                Αράπογλου  Γεώργιος  

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ                                 Πλάτανος  Ελευθέριος  

Παπαλουκά  Ευτυχία                                                Κανταρέλης  Δημήτριος 
Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος                      Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία   
Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος                  Αγαγιώτου  Βασιλική                                                                                

Ρόκου  Χαρίκλεια                                                     Σιώρης  Νικόλαος 

Πάνος  Γεώργιος                                                      Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία 

Καλύβης  Γεώργιος  

Γαλαζούλα  Αλίκη  

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος  

Ανεμογιάννης Γεώργιος 

Αγγελής Χρήστος 

Τομπούλογλου Ιωάννης  

Κοπελούσος  Χρήστος  

Κόντος  Απόστολος  

Παπανικολάου  Νικόλαος  
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Ντάτσης  Κωνσταντίνος  
Κουτσάκης  Μιχαήλ 

Γκούμα  Δανάη-Εύα 

Παπακώστας  Βασίλειος  

 
 
    
Σημειώνεται ότι από την  Συνεδρίαση ήταν απούσα η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα Δήμητρα Αθανασίου, ενώ ήταν παρών ο Πρόεδρος του Συμβουλίου 

της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Γεώργιος Κατερίνης. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

 Ο κ. Κ.Ντάτσης προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία 

επί του μοναδικού θέματος Ε.Η.Δ. 

 Οι κ.κ. Ι.Τομπούλογλου και Γ.Καλύβης προσήλθαν στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης 

και πριν την ψηφοφορία επί του 1ου θέματος της Η.Δ.. Ο πρώτος εξ αυτών αποχώρησε από τη 

Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 3ου θέματος της Η.Δ.. 

 Ο κ. Γ.Γαβριηλίδης προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την 

ψηφοφορία επί του 2ου θέματος της Η.Δ.. 

 Οι κ.κ. Ν.Παπανικολάου και Μ.Κουτσάκης αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και 

την ψηφοφορία επί του 5ου και 6ου θέματος της Η.Δ. αντιστοίχως. 

 
Απουσίες :  

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ.Χαραμαρά, Χ.Ανδρέου και Λ.Γεωργαμλής (σύνολο 3) απουσίαζαν 

δικαιολογημένα, έχοντας ενημερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. 

 

Ο Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την έναρξη της 

σημερινής τακτικής  δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο μοναδικό  θέμα Εκτός 

Ημερήσιας Διάταξης, το οποίο ομόφωνα το Δ.Σ. και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του 

Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»), συμφώνησε να συζητηθεί, ως κατεπείγον. 

 

Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της 

Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και την συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει 

της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να 

μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ.  
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ΜΟΝΑΔΙΚΟ  ΘΕΜΑ Ε.Η.Δ.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό Θέμα Ε.Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με βάση το 
υπ΄αριθμ. πρωτ. 5354/28-2-2018 διαβιβαστικό έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου 
ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης για : 

 

Την έγκριση των υπ.΄ αρίθμ. πρωτ. 4010/13-02-2018 , 4751/22-02-2018 και 5195/27-02-2018 

Πρακτικών αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου της εταιρείας «Α. 

ΧΑΤΖΑΚΗ-Ε.ΚΟΝΤΟΥ Ο.Ε.» για την προμήθεια καυσίμων κίνησης οχημάτων, ομάδα Α΄ «ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

ΒΕΝΖΙΝΗ» και ομάδα Β΄«ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, στο πλαίσιο του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια καυσίμων, πετρελαίου θέρμανσης και λιπαντικών έτους 2018» για τις ανάγκες του 

Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας – Ν.Χαλκηδόνας , Α.Μ. 111/2017. 

 

Κύριε Πρόεδρε, σας γνωρίζουμε ότι: 

 

-Με την υπ.΄αρίθμ. 196/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η  διενέργεια και ο 

τρόπος εκτέλεσης του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων 

κίνησης οχημάτων, πετρελαίου θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Νέας 

Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2018. 

  - Με την αρ. 202/2017 Απόφαση η Οικονομική Επιτροπή προέβη στην έγκριση της δαπάνης και 

την διάθεση σχετικών πιστώσεων  για την «προμήθεια καυσίμων, πετρελαίου θέρμανσης και 

λιπαντικών έτους 2018» για τις ανάγκες του Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας – Ν.Χαλκηδόνας , Α.Μ. 

111/2017,συνολικού προυπολογισμού 214.300,00 ευρώ με Φ.Π.Α.  

- Την  υπ.’ αρίθμ. 73/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης με 

την οποία διενεργήθηκε η έγκριση της  δαπάνης και η διάθεση σχετικών πιστώσεων για την 

«προμήθεια καυσίμων έτους 2018», ποσού 3.600,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

- Με την αρ. 219/2017 Απόφαση η Οικονομική Επιτροπή προέβη στην έγκριση των τεχνικών 

προδιαγραφών , κατάρτιση  όρων διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 

την προμήθεια καυσίμων κίνησης οχημάτων, πετρελαίου θέρμανσης και λιπαντικών  για τις ανάγκες 

του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας,της Κοινωφελούς επιχείρησης και των Σχολικών 

Επιτροπών του Δήμου για το έτος 2018 (Α.Μ.111/2017).  

- Την υπ΄αρίθμ. 295/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό 

διενέργειας - αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της Επιτροπής του εν λόγω διαγωνισμού, Α.Π. 

29076/24-11-17.Στο σημείο αυτό αναφέρουμε ότι για την ομάδα Α΄ «ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ» και 

ομάδα Β΄«ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ» του  
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Ηλεκτρονικού διαγωνισμού δεν κατατέθηκε καμία προσφορά. Κατά συνέπεια, ο διαγωνισμός όσον 

αφορά τις ομάδες αυτές κηρύχθηκε άγονος. 

- Την υπ'αρ. Δ5/2018 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων( αρ. 

πρωτ. ΔΝΦ-ΝΧ 2559/26-01-2018) για ανάθεση σύμβασης προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης 

(κατηγορία Α) και πετρελαίου κίνησης (κατηγορία Β) για τις ανάγκες του Δήμου Νέας 

Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας , της Κοινωφελούς Επιχείρησης και των Σχολικών Επιτροπών του 

Δήμου για το έτος 2018, συνολικού προϋπολογισμού 141.612,90€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

σε συνέχεια εν μέρει άγονου διαγωνισμού. 

- Την υπ’ αρ. 1/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί διάθεση πιστώσεων του 

προυπολογισμού οικ. Έτους 2018. 

- Την υπ’ αρ. 8/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης προσφυγής σε διαδικασία 

διαπραγμάτευσης 

- Την υπ’ αρ. 21/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περι έγκρισης δαπανών και διάθεσης 

πιστώσεων του προυπολογισμού 2018. 

- Την υπ ' αρ. 2972/01-02-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

- Την υπ’ αρ. 41/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περι έγκρισης δαπανών και διάθεσης 

πιστώσεων του προυπολογισμού 2018. 

 

Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών καυσίιιων, κλήθηκε με το υπ' αρ. 3898/12-

02-2018, έγγραφο του τμήματος Προμηθειών, να αξιολογήσει τις προσφορές με τη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ομάδα Α «ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ» και 

ομάδα Β «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ». 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες :  

 

1. Ψαρρά Αικατερίνη Πρόεδρος 

2. Αναστασοπούλου Αντωνία, Γραμματέας 

3. Ηλιόπουλος Ιωάννης, Μέλος 

 

Η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών που προσκόμισε η εταιρεία Α. ΧΑΤΖΑΚΗ 

- Ε. ΚΟΝΤΟΥ Ο.Ε. και διαπίστωσε ότι: 

1. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με αρ. 

755408/ 07-02-2018 ποσού 2.800,00€ δεν ήταν σύμφωνη με το άρθρο 12 της 

διακήρυξης ήτοι ποσού 2.832,26 €. 

2. Δεν έχουν προσκομιστεί τα πιστοποιητικά ως αυτά απαiτούνται από το άρθρο 14 παρ.ii της 

διακήρυξης   

3. Δεν έχει προσκομιστεί πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου το οποίο θα έπρεπε να είναι εν ισχύ 
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την ημερομηνία λήξης της υποβολής της προσφοράς. 

4. Δεν έχει προσκομιστεί έγγραφη τραπεζική βεβαίωση όπου αναφέρεται η συνεργασία με τον 

προσφέροντα και όπου δηλώνεται το όριο της πιστοληπτικής του ικανότητας για 

χρηματοδότηση του κατά το τρέχον έτος σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 11.3.1 της 

διακήρυξης 

5. Δεν έχει προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση περί του ετησίου (γενικού) συνολικού κύκλου 

εργασιών για έκαστη εκ των τριών προηγούμενου έτους διενέργειας του διαγωνισμού 

οικονομικών χρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 11.3.2 της διακήρυξης. 

 

Κατόπιν όλων των παραπάνω, η εταιρεία Α. ΧΑΤΖΑΚΗ - Ε. ΚΟΝΤΟΥ Ο.Ε. κλήθηκε με τα υπ. Αρίθμ. 

Πρωτ. 4075/14-2-18 και 4952/23-02-18 έγγραφα του Τμ. Προμηθειών, να καταθέσει εντός των 

προβλεπόμενων ημερομηνιών του άρθρου 103 του Ν.4412/2016, τα ως άνω δικαιολογητικά, για να 

ολοκληρώσει η Επιτροπή τον έλεγχο τους, όπως ορίζει η διακήρυξη υπ΄αρίθμ. 24980/16-10-17  και 

η υπ. Άρίθμ  Πρωτοκόλλου  2972/01-02-2018  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  . 

 

Η εταιρεία Α. ΧΑΤΖΑΚΗ - Ε. ΚΟΝΤΟΥ Ο.Ε κατέθεσε εμπρόθεσμα τα ελλείποντα δικαιολογητικά και 

η Επιτροπή ολοκλήρωσε την εξέταση όλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης με το υπ. Άρίθμ 

πρωτ. 5195/27-02-2018 πρακτικό της, κατακυρώνοντας  την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης 

(Ομάδα Α΄) και πετρελαίου κίνησης (Ομάδα Β΄) στην εν λόγω εταιρεία . 

 

Κατόπιν όλων των παραπάνω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού λάβει υπόψη:  

1) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 100 παρ. 4 «Τα αποτελέσματα των 

ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της 

αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους 

συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 

για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδων (60.000€) (προ ΦΠΑ) ή  η σύμφωνα 

με το άρθρο 360 προδικαστική προσφυγή για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 

εξήντα χιλιάδων (60.000€) (προ ΦΠΑ)». 

2) Τους όρους της υπ΄ αρίθ. πρωτ. 24980/16-10-2017 διακήρυξης 

3) Τα υπ’ αριθ. πρωτ. 4010/13-02-2018 , 4751/22-02-2018 και 5195/27-02-2018 Πρακτικά 

αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού. 

4) Τα υπ. Αρίθμ. Πρωτ. 4075/14-2-18 και 4952/23-02-18 έγγραφα του Τμ. Προμηθειών, ως 

προσκλήσεις για υποβολή των πρόσθετων δικαιολογητικών συμμετοχής και κατακύρωσης 

στην εν λόγω διαδικασία. 
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5)  Την προσφορά υπ. Αρίθμ. Πρωτ. 3737/9-2-18 που υποβλήθηκε και τα λοιπά στοιχεία    του 

φακέλου που κατατέθηκε από τον ανάδοχο με Α.Π. 5104/26-02-18. 

 

               Nα αποφασίσει: 

 

Την έγκριση των υπ.΄ αρίθμ. πρωτ. 4010/13-02-2018 , 4751/22-02-2018 και 5195/27-02-2018 

Πρακτικών αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου Α. ΧΑΤΖΑΚΗ - 

Ε. ΚΟΝΤΟΥ Ο.Ε για την ανάθεση σύμβασης προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης (κατηγορία Α) και 

πετρελαίου κίνησης (κατηγορία Β) για τις ανάγκες του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας 

Χαλκηδόνας , της Κοινωφελούς Επιχείρησης και των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου για το 

έτος 2018 στα πλαίσια του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ , ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

ΕΤΟΥΣ 2018», Α.Μ. 111/2017 και  την κήρυξή του ως οριστικού αναδόχου.  

 

ΣΥΝ:  1) Τα υπ.΄ αρίθμ. πρωτ. 4010/13-02-2018 , 4751/22-02-2018 και 5195/27-02-2018 

Πρακτικά αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

 2)Τα υπ. Αρίθμ. Πρωτ. 4075/14-2-18 και 4952/23-02-18 έγγραφα του Τμ. Προμηθειών, ως 

προσκλήσεις για υποβολή των πρόσθετων δικαιολογητικών συμμετοχής και κατακύρωσης στην εν 

λόγω διαδικασία 

 
 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές 
αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις αντιρρήσεις και τις 
προτάσεις τους. 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται σε ψηφοφορία 
ενώπιον του Σώματος.   
 

 Η Δημ. Σύμβουλος κα Δ.Ε.Γκούμα απείχε από την διεξαχθείσα ψηφοφορία. 
 
 
Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία του σχετικού 
φακέλου και : 
 

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 100 παρ. 4 «Τα αποτελέσματα των 

ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της 

αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους 

συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 

για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδων (60.000€) (προ ΦΠΑ) ή  η σύμφωνα 
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με το άρθρο 360 προδικαστική προσφυγή για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 

εξήντα χιλιάδων (60.000€) (προ ΦΠΑ)». 

 Τους όρους της υπ΄ αρίθ. πρωτ. 24980/16-10-2017 διακήρυξης 

 Τα υπ’ αριθ. πρωτ. 4010/13-02-2018 , 4751/22-02-2018 και 5195/27-02-2018 Πρακτικά 

αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού. 

 Τα υπ. Αρίθμ. Πρωτ. 4075/14-2-18 και 4952/23-02-18 έγγραφα του Τμ. Προμηθειών, ως 

προσκλήσεις για υποβολή των πρόσθετων δικαιολογητικών συμμετοχής και κατακύρωσης 

στην εν λόγω διαδικασία. 

  Την προσφορά υπ. Αρίθμ. Πρωτ. 3737/9-2-18 που υποβλήθηκε και τα λοιπά στοιχεία    του 

φακέλου που κατατέθηκε από τον ανάδοχο με Α.Π. 5104/26-02-18. 

 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(19 ΥΠΕΡ -1 ΑΠΟΧΗ) 
 
 

Την έγκριση των υπ.΄ αρίθμ. πρωτ. 4010/13-02-2018, 4751/22-02-2018 και 5195/27-02-2018 

Πρακτικών αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης της προσωρινής αναδόχου Α. ΧΑΤΖΑΚΗ 

- Ε. ΚΟΝΤΟΥ Ο.Ε. για την ανάθεση σύμβασης προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης (κατηγορία Α) και 

πετρελαίου κίνησης (κατηγορία Β) για τις ανάγκες του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, 

της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου και των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου για το έτος 

2018 στα πλαίσια του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 

2018» (Α.Μ. 111/2017) και  την κήρυξη της ανωτέρω εταιρείας ως οριστικής αναδόχου.  

 
 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   47/2018. 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                Η ΑΣΚΗΣΑΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΟΣ                                            ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΡΟΚΟΥ 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

Κουμαριανός  Ευάγγελος 

Καλαμπόκης  Ιωάννης 

Ανανιάδης  Νικόλαος 
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Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ 

Παπαλουκά  Ευτυχία 

Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος 

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος 

Γαλαζούλα  Αλίκη 

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος 

Ανεμογιάννης Γεώργιος 

Αγγελής Χρήστος 

Κοπελούσος  Χρήστος 

Κόντος  Απόστολος 

Παπανικολάου  Νικόλαος 
Ντάτσης  Κωνσταντίνος 

Κουτσάκης Μιχαήλ 

Γκούμα  Δανάη-Εύα 

Παπακώστας  Βασίλειος 
 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                  ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 
   
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. Αντιδήμαρχο Καθ/τας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού 
8. Διεύθυνση Καθ/τας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού/Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης 

Οχημάτων 
9. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 

10. Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου 
11. 1η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης 
12. 2η Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης 
13. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  

 
 
Συν.: - Τα υπ.΄αρίθμ. πρωτ. 4010/13-02-2018, 4751/22-02-2018 και 5195/27-02-2018 Πρακτικά 

αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ:  13-02-2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                             ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4010 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 

Α.Μ.:111/2017 

  

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στον δεύτερο όροφο του επί της οδού Δεκελείας 97 Δημοτικού 

Καταστήματος, σήμερα Τρίτη την 13-02-18 και ώρα 12:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας– 

αξιολόγησης διαγωνισμών καυσίμων, που όρισε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 260/2016 

Απόφαση προκειμένου να συντάξει το πρακτικό αξιολόγησης προσφορών με τη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ομάδα Α «ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ» και 

ομάδα Β «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ» στο πλαίσιο του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού 

διαγωνισμού και έχει τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018» όπως αναφέρεται στην υπ’ αρ. πρωτ. 

24980/16-10-17 διακήρυξη του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας και σύμφωνα με τις 

δ/ξεις: 

 

 Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/4/8.8.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

 Το Ν. 2690/1999 “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”. 

 Το Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006, τ. Α΄), “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων” (άρθρο 209), όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύμφωνα  με το άρθρο 22 παρ. 

3 του Ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/23-2-2007, τ. Α΄) “Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων 

μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης”. 

 Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/20-3-2007, τ. Α΄) “Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις”. 

 Το N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-7-2010, τ. Α΄) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις”. 
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 Το Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, τ. Α΄), “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/30-9-2010, τ. Α΄) περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο 

που προηγείται της σύναψης δημοσίων συμβάσεων, ως τροποποιήθηκε από το άρθρο 63 . 

του Ν. 4055/2012 “Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής” (ΦΕΚ 51/12-03-2012, τ. Α΄). 

 Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/15-09-2011, τ. Α΄) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – 

Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) 

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 

της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών  στις 

εμπορικές συναλλαγές). 

 Tο  Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/28-02-2013, τ. Α΄) “Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το 

Ελεγκτικό Συνέδριο”, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013 ) “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις”, άρθρο 5. 

 Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014, τ. Α΄) “Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 

Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.” 

 Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 160/08-08-2014 Τ. Α' ) “Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 

Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ-Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις)” 

 Το ΠΔ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”. (από 1/1/2017). 

 Το ΠΔ 39/2017 ¨Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών¨. 

 Την Π1/2380/18-12-2012 ΚΥΑ “Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων”. 

 Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) “Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 

 Την με αριθ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκυκλίου με θέμα “Ενημέρωση 

για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)”. 

 Την με αριθμ. 470/93 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 496) : «Προδιαγραφές πετρελαίου θερμάνσεως» 

 Την με αριθμ. 1150/93/94 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ Β' 127) : «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου 

αμόλυβδης βενζίνης». 
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 Την με αριθμ. 1166/93 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 336/05-05-1994) περί «Προδιαγραφές και μέθοδοι 

πετρελαίου κίνησης». 

 Την με αριθμ. 2/2000/00 ΚΥΑ (ΦΕΚ 426 Β'/00): «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας 

προς την Οδηγία 98/70/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης 

Οκτωβρίου 1998, σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και την 

τροποποίηση της Οδηγίας 93/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου». 

 Την με αριθμ. 355/2000/01 ΚΥΑ (ΦΕΚ 410 Β΄) : «Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και 

μέθοδοι ελέγχου».  

 Την με αριθμ. 626/2001 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1730/27-12-01) : «Βενζίνη με υποκατάστατο 

μολύβδου, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου». 

 Τις διατάξεις του Ν.3054/2002, περί «Οργάνωσης της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του Ν.3851/2010 «Επιτάχυνση της 

ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής 

αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α’ 85). 

 Της Απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 316/24-11-2010 (ΦΕΚ 501 Β’/29-02-

2012) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων 

βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου» 

 Της Απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 514/7-10-2004 (ΦΕΚ 1490 Β’/09-10-

2006)«Καύσιμα αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών». 

 Της Απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 460/14-09-2009 (ΦΕΚ 67 Β’/28-01-

2010)«Τροποποίηση της Απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 92/2009 

«Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της Απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 

514/2004 (ΦΕΚ 1490 Β’/09-10-2006) «Καύσιμα αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης – 

Απαιτήσεις και μέθοδοι Δοκιμών», καθώς και της Απόφασης του Ανώτατου Χημικού 

Συμβουλίου 513/2004 «Προσαρμογή  στην τεχνική πρόοδο της Απόφασης του Ανώτατου 

Χημικού Συμβουλίου 291/2003 (ΦΕΚ 1149 Β’/17-08-2005) «Εναρμόνιση της Ελληνικής 

Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 13.10.1998, όσον αφορά την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει»». 

 Της Απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 510/07-10-2004 (ΦΕΚ 872 Β’/04-06-

2007) «Καύσιμα Αυτοκινήτων - Αμόλυβδη Βενζίνη - Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών». 

 Της Απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 467/19-12-2002 (ΦΕΚ 1531 Β’/16-10-

2003) «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης». 
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 Της Απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 468/19-12-2002 (ΦΕΚ 1273 Β΄/05-09-

2003 - Διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 1630 Β’/2003) «Διαδικασίες χρωματισμού και 

ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρμανσης». 

 Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 526/2004/2005 (ΦΕΚ 630 Β’/12-5-2005) «Απαιτήσεις, 

όροι κυκλοφορίας και μέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσης». 

 Της με αριθμό 12/ΦΕΚ 240 Α’/12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και ιδίως του 

4ου άρθρου της. 

 Των εκδοθεισών σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων (πλην των ήδη αναφερομένων) λοιπές 

κανονιστικές διατάξεις , καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από 

τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας διακήρυξης  και σύμβασης και γενικότερα 

κάθε διάταξη (νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 

παρούσας σύμβασης , έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 Την υπ.΄αρίθμ. 196/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας και τρόπου 

εκτέλεσης προμήθειας. Αναλυτικότερα, το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει την διενέργεια 

προμήθειας «καυσίμων, πετρελαίου θέρμανσης και λιπαντικών για το έτος 2018 για τα κτίρια και 

οχήματα του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων », προϋπολογισμού  295.000,00 €  (με 

Φ.Π.Α.). 

  Την υπ.’ αρίθμ. 202/2017 Απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής με την οποία  διενεργήθηκε η 

έγκριση της  δαπάνης και η διάθεση σχετικών πιστώσεων για την «προμήθεια καυσίμων, 

πετρελαίου θέρμανσης και λιπαντικών για το έτος 2018 για τις ανάγκες του Δήμου Νέας 

Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας» Α.Μ. 111/2017,  συνολικού προϋπολογισμού 214.300,00 €  

(με Φ.Π.Α.). 

 Την  υπ.’ αρίθμ. 73/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης με 

την οποία διενεργήθηκε η έγκριση της  δαπάνης και η διάθεση σχετικών πιστώσεων για την 

«προμήθεια καυσίμων έτους 2018 . 

 Την υπ.' αριθμ. 219/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία διενεργήθηκε η 

έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, η κατάρτιση όρων διενέργειας διεθνούς ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων, πετρελαίου θέρμανσης και 

λιπαντικών για το έτος 2018 για τις ανάγκες του Δήμου, της Κοινωφελούς Επιχείρησης και 

των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου (Α.Μ. 111/2017)». 

 Το υπ΄αρ. πρωτ. 29076/24-11-17 πρακτικό αξιολόγησης τεχνικών προσφορών 

• Την υπ΄αρ. 295/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό 

διενέργειας- αξιολόγησης τεχνικών προσφορών  

• Την υπ'αρ. Δ5/2018 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων( αρ. πρωτ. ΔΝΦ-ΝΧ 2559/26-01-2018) για ανάθεση σύμβασης προμήθειας 

αμόλυβδης βενζίνης (κατηγορία Α) και πετρελαίου κίνησης (κατηγορία Β) για τις ανάγκες 
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του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας , της Κοινωφελούς Επιχείρησης και των 

Σχολικών Επιτροπών του Δήμου για το έτος 2018, συνολικού προϋπολογισμού 141.612,90€ 

μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε συνέχεια εν μέρει άγονου διαγωνισμού έτους 2018 

προϋπολογισμού 235.939,81€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ λόγω συνδρομής των προς 

τούτο τασσόμενων υπό του νόμου προϋποθέσεων 

• Την υπ’ αρ. 8/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης προσφυγής σε 

διαδικασία διαπραγμάτευσης 

• Την υπ ' αρ. 2972/01-02-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών καυσίμων, κλήθηκε με το υπ' αρ. 3898/12-

02-2018, έγγραφο του τμήματος Προμηθειών, να αξιολογήσει τις προσφορές με τη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ομάδα Α «ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ» και 

ομάδα Β «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ» 

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες :  

1. Ψαρρά Αικατερίνη Πρόεδρος 

2. Αναστασοπούλου Αντωνία, Γραμματέας 

3. Ηλιόπουλος Ιωάννης, Μέλος 

Η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών που προσκόμισε η εταιρεία Α. ΧΑΤΖΑΚΗ 

- Ε. ΚΟΝΤΟΥ Ο.Ε. και διαπίστωσε ότι: 

 

1. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με αρ. 

755408/ 07-02-2018 ποσού 2.800,00€ δεν ήταν σύμφωνη με το άρθρο 12 της 

διακήρυξης ήτοι ποσού 2.832,26 €. 

 

Στο σημείο αυτό, διεκόπη η Συνεδρίαση της Επιτροπής προκειμένου να ζητηθούν οι απαραίτητες 

διευκρινίσεις από τον προσωρινό ανάδοχο , την εταιρεία Α. ΧΑΤΖΑΚΗ - Ε. ΚΟΝΤΟΥ Ο.Ε., για την 

κατάθεση μικρότερης σε ποσό εγγυητικής. 

 

Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό σε τέσσερα (4) αντίγραφα, το οποίο υπογράφεται 

από τα κάτωθι μέλη και διαβιβάζεται στο Τμήμα Προμηθειών για δικές του περαιτέρω ενέργειες 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 και 103 του Ν. 4412/16. 
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Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 

ΨΑΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ:  22-02-2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                              ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4751 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 

Α.Μ.:111/2017 

  

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στον δεύτερο όροφο του επί της οδού Δεκελείας 97 Δημοτικού 

Καταστήματος, σήμερα Πέμπτη την 22-02-18 και ώρα 09:00 μ.μ. συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας– 

αξιολόγησης διαγωνισμών καυσίμων, που όρισε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 260/2016 

Απόφαση προκειμένου να συντάξει το πρακτικό αξιολόγησης προσφορών με τη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ομάδα Α «ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ» και 

ομάδα Β «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ» στο πλαίσιο του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού 

διαγωνισμού και έχει τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018» όπως αναφέρεται στην υπ’ αρ. πρωτ. 

24980/16-10-17 διακήρυξη του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας και σύμφωνα με τις 

δ/ξεις: 

 

 Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/4/8.8.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

 Το Ν. 2690/1999 “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”. 

 Το Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006, τ. Α΄), “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων” (άρθρο 209), όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύμφωνα  με το άρθρο 22 παρ. 

3 του Ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/23-2-2007, τ. Α΄) “Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων 

μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης”. 

 Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/20-3-2007, τ. Α΄) “Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις”. 

 Το N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-7-2010, τ. Α΄) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις”. 

 Το Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, τ. Α΄), “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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 Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/30-9-2010, τ. Α΄) περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο 

που προηγείται της σύναψης δημοσίων συμβάσεων, ως τροποποιήθηκε από το άρθρο 63 . 

του Ν. 4055/2012 “Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής” (ΦΕΚ 51/12-03-2012, τ. Α΄). 

 Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/15-09-2011, τ. Α΄) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – 

Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) 

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 

της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών  στις 

εμπορικές συναλλαγές). 

 Tο  Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/28-02-2013, τ. Α΄) “Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το 

Ελεγκτικό Συνέδριο”, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013 ) “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις”, άρθρο 5. 

 Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014, τ. Α΄) “Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 

Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.” 

 Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 160/08-08-2014 Τ. Α' ) “Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 

Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ-Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις)” 

 Το ΠΔ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”. (από 1/1/2017). 

 Το ΠΔ 39/2017 ¨Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών¨. 

 Την Π1/2380/18-12-2012 ΚΥΑ “Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων”. 

 Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) “Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 

 Την με αριθ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκυκλίου με θέμα “Ενημέρωση 

για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)”. 

 Την με αριθμ. 470/93 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 496) : «Προδιαγραφές πετρελαίου θερμάνσεως» 

 Την με αριθμ. 1150/93/94 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ Β' 127) : «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου 

αμόλυβδης βενζίνης». 

 Την με αριθμ. 1166/93 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 336/05-05-1994) περί «Προδιαγραφές και μέθοδοι 

πετρελαίου κίνησης». 
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 Την με αριθμ. 2/2000/00 ΚΥΑ (ΦΕΚ 426 Β'/00): «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας 

προς την Οδηγία 98/70/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης 

Οκτωβρίου 1998, σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και την 

τροποποίηση της Οδηγίας 93/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου». 

 Την με αριθμ. 355/2000/01 ΚΥΑ (ΦΕΚ 410 Β΄) : «Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και 

μέθοδοι ελέγχου».  

 Την με αριθμ. 626/2001 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1730/27-12-01) : «Βενζίνη με υποκατάστατο 

μολύβδου, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου». 

 Τις διατάξεις του Ν.3054/2002, περί «Οργάνωσης της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του Ν.3851/2010 «Επιτάχυνση της 

ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής 

αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α’ 85). 

 Της Απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 316/24-11-2010 (ΦΕΚ 501 Β’/29-02-

2012) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων 

βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου» 

 Της Απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 514/7-10-2004 (ΦΕΚ 1490 Β’/09-10-

2006)«Καύσιμα αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών». 

 Της Απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 460/14-09-2009 (ΦΕΚ 67 Β’/28-01-

2010)«Τροποποίηση της Απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 92/2009 

«Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της Απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 

514/2004 (ΦΕΚ 1490 Β’/09-10-2006) «Καύσιμα αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης – 

Απαιτήσεις και μέθοδοι Δοκιμών», καθώς και της Απόφασης του Ανώτατου Χημικού 

Συμβουλίου 513/2004 «Προσαρμογή  στην τεχνική πρόοδο της Απόφασης του Ανώτατου 

Χημικού Συμβουλίου 291/2003 (ΦΕΚ 1149 Β’/17-08-2005) «Εναρμόνιση της Ελληνικής 

Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 13.10.1998, όσον αφορά την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει»». 

 Της Απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 510/07-10-2004 (ΦΕΚ 872 Β’/04-06-

2007) «Καύσιμα Αυτοκινήτων - Αμόλυβδη Βενζίνη - Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών». 

 Της Απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 467/19-12-2002 (ΦΕΚ 1531 Β’/16-10-

2003) «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης». 
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 Της Απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 468/19-12-2002 (ΦΕΚ 1273 Β΄/05-09-

2003 - Διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 1630 Β’/2003) «Διαδικασίες χρωματισμού και 

ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρμανσης». 

 Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 526/2004/2005 (ΦΕΚ 630 Β’/12-5-2005) «Απαιτήσεις, 

όροι κυκλοφορίας και μέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσης». 

 Της με αριθμό 12/ΦΕΚ 240 Α’/12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και ιδίως του 

4ου άρθρου της. 

 Των εκδοθεισών σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων (πλην των ήδη αναφερομένων) λοιπές 

κανονιστικές διατάξεις , καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από 

τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας διακήρυξης  και σύμβασης και γενικότερα 

κάθε διάταξη (νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 

παρούσας σύμβασης , έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 Την υπ.΄αρίθμ. 196/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας και τρόπου 

εκτέλεσης προμήθειας. Αναλυτικότερα, το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει την διενέργεια 

προμήθειας «καυσίμων, πετρελαίου θέρμανσης και λιπαντικών για το έτος 2018 για τα κτίρια και 

οχήματα του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων », προϋπολογισμού  295.000,00 €  (με 

Φ.Π.Α.). 

  Την υπ.’ αρίθμ. 202/2017 Απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής με την οποία  διενεργήθηκε η 

έγκριση της  δαπάνης και η διάθεση σχετικών πιστώσεων για την «προμήθεια καυσίμων, 

πετρελαίου θέρμανσης και λιπαντικών για το έτος 2018 για τις ανάγκες του Δήμου Νέας 

Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας» Α.Μ. 111/2017,  συνολικού προϋπολογισμού 214.300,00 €  

(με Φ.Π.Α.). 

 Την  υπ.’ αρίθμ. 73/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης με 

την οποία διενεργήθηκε η έγκριση της  δαπάνης και η διάθεση σχετικών πιστώσεων για την 

«προμήθεια καυσίμων έτους 2018 . 

 Την υπ.' αριθμ. 219/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία διενεργήθηκε η 

έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, η κατάρτιση όρων διενέργειας διεθνούς ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων, πετρελαίου θέρμανσης και 

λιπαντικών για το έτος 2018 για τις ανάγκες του Δήμου, της Κοινωφελούς Επιχείρησης και 

των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου (Α.Μ. 111/2017)». 

 Το υπ΄αρ. πρωτ. 29076/24-11-17 πρακτικό αξιολόγησης τεχνικών προσφορών 

• Την υπ΄αρ. 295/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό 

διενέργειας- αξιολόγησης τεχνικών προσφορών  

• Την υπ'αρ. Δ5/2018 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων( αρ. πρωτ. ΔΝΦ-ΝΧ 2559/26-01-2018) για ανάθεση σύμβασης προμήθειας 

αμόλυβδης βενζίνης (κατηγορία Α) και πετρελαίου κίνησης (κατηγορία Β) για τις ανάγκες 
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του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας , της Κοινωφελούς Επιχείρησης και των 

Σχολικών Επιτροπών του Δήμου για το έτος 2018, συνολικού προϋπολογισμού 141.612,90€ 

μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε συνέχεια εν μέρει άγονου διαγωνισμού έτους 2018 

προϋπολογισμού 235.939,81€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ λόγω συνδρομής των προς 

τούτο τασσόμενων υπό του νόμου προϋποθέσεων 

• Την υπ’ αρ. 8/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης προσφυγής σε 

διαδικασία διαπραγμάτευσης 

• Την υπ ' αρ. 2972/01-02-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών καυσίμων, κλήθηκε με το υπ' αρ. 3898/12-

02-2018, έγγραφο του τμήματος Προμηθειών, να αξιολογήσει τις προσφορές με τη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ομάδα Α «ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ» και 

ομάδα Β «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ». 

 

Σε συνέχεια του πρακτικού αξιολόγησης της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση για την ομάδα Α «ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ» και ομάδα Β «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ» και 

των δικαιολογητικών της μοναδικής εταιρείας που κατέθεσε δικαιολογητικά συμμετοχής, της 

εταιρείας Α. ΧΑΤΖΑΚΗ - Ε. ΚΟΝΤΟΥ Ο.Ε., Α.Π. 4010/13-02-2018, η Επιτροπή συνεχίζει της 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών της εν λόγω εταιρείας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία. 

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες :  

1. Ψαρρά Αικατερίνη Πρόεδρος 

2. Αναστασοπούλου Αντωνία, Γραμματέας 

3. Ηλιόπουλος Ιωάννης, Μέλος 

 

Η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των λοιπών δικαιολογητικών που προσκόμισε η εταιρεία Α. 

ΧΑΤΖΑΚΗ - Ε. ΚΟΝΤΟΥ Ο.Ε. και διαπίστωσε ότι: 

 

1. Δεν έχουν προσκομιστεί τα πιστοποιητικά ως αυτά απατούνται από το άρθρο 14 παρ.ii της 

διακήρυξης   

2. Δεν έχει προσκομιστεί πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου το οποίο θα έπρεπε να είναι εν ισχύ 

την ημερομηνία λήξης της υποβολής της προσφοράς. 

3. Δεν έχει προσκομιστεί έγγραφη τραπεζική βεβαίωση όπου αναφέρεται η συνεργασία με τον 

προσφέροντα και όπου δηλώνεται το όριο της πιστοληπτικής του ικανότητας για 

χρηματοδότηση του κατά το τρέχον έτος σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 11.3.1 της διακήρυξης 
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4. Δεν έχει προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση περί του ετησίου (γενικού) συνολικού κύκλου 

εργασιών για έκαστη εκ των τριών προηγούμενου έτους διενέργειας του διαγωνισμού 

οικονομικών χρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 11.3.2 της διακήρυξης. 

 

Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό σε τέσσερα (4) αντίγραφα, το οποίο υπογράφεται 

από τα κάτωθι μέλη και διαβιβάζεται στο Τμήμα Προμηθειών για δικές του περαιτέρω ενέργειες 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 και 103 του Ν. 4412/16. 

 

 

 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 

ΨΑΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ:  27-02-2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                              ΑΡ.ΠΡΩΤ. 5195 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 

Α.Μ.:111/2017 

  

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στον δεύτερο όροφο του επί της οδού Δεκελείας 97 Δημοτικού 

Καταστήματος, σήμερα Τρίτη την 27-02-18 και ώρα 09:00 μ.μ. συνήλθε η Επιτροπή διενέργειας– 

αξιολόγησης διαγωνισμών καυσίμων, που όρισε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 260/2016 

Απόφαση προκειμένου να συντάξει το πρακτικό αξιολόγησης προσφορών με τη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ομάδα Α «ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ» και 

ομάδα Β «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ» στο πλαίσιο του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού 

διαγωνισμού και έχει τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018» όπως αναφέρεται στην υπ’ αρ. πρωτ. 

24980/16-10-17 διακήρυξη του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας και σύμφωνα με τις 

δ/ξεις: 

 

 Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/4/8.8.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

 Το Ν. 2690/1999 “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”. 

 Το Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006, τ. Α΄), “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων” (άρθρο 209), όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σύμφωνα  με το άρθρο 22 παρ. 

3 του Ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/23-2-2007, τ. Α΄) “Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων 

μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης”. 

 Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/20-3-2007, τ. Α΄) “Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις”. 

 Το N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-7-2010, τ. Α΄) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις”. 

 Το Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010, τ. Α΄), “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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 Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/30-9-2010, τ. Α΄) περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο 

που προηγείται της σύναψης δημοσίων συμβάσεων, ως τροποποιήθηκε από το άρθρο 63 . 

του Ν. 4055/2012 “Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής” (ΦΕΚ 51/12-03-2012, τ. Α΄). 

 Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/15-09-2011, τ. Α΄) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – 

Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) 

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 

της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών  στις 

εμπορικές συναλλαγές). 

 Tο  Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/28-02-2013, τ. Α΄) “Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το 

Ελεγκτικό Συνέδριο”, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013 ) “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις”, άρθρο 5. 

 Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014, τ. Α΄) “Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 

Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.” 

 Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 160/08-08-2014 Τ. Α' ) “Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και 

Εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ-Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις)” 

 Το ΠΔ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”. (από 1/1/2017). 

 Το ΠΔ 39/2017 ¨Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών¨. 

 Την Π1/2380/18-12-2012 ΚΥΑ “Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων”. 

 Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) “Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 

 Την με αριθ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκυκλίου με θέμα “Ενημέρωση 

για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)”. 

 Την με αριθμ. 470/93 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 496) : «Προδιαγραφές πετρελαίου θερμάνσεως» 

 Την με αριθμ. 1150/93/94 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ Β' 127) : «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου 

αμόλυβδης βενζίνης». 

 Την με αριθμ. 1166/93 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 336/05-05-1994) περί «Προδιαγραφές και μέθοδοι 

πετρελαίου κίνησης». 
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 Την με αριθμ. 2/2000/00 ΚΥΑ (ΦΕΚ 426 Β'/00): «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας 

προς την Οδηγία 98/70/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης 

Οκτωβρίου 1998, σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και την 

τροποποίηση της Οδηγίας 93/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου». 

 Την με αριθμ. 355/2000/01 ΚΥΑ (ΦΕΚ 410 Β΄) : «Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και 

μέθοδοι ελέγχου».  

 Την με αριθμ. 626/2001 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1730/27-12-01) : «Βενζίνη με υποκατάστατο 

μολύβδου, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου». 

 Τις διατάξεις του Ν.3054/2002, περί «Οργάνωσης της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του Ν.3851/2010 «Επιτάχυνση της 

ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής 

αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α’ 85). 

 Της Απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 316/24-11-2010 (ΦΕΚ 501 Β’/29-02-

2012) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων 

βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου» 

 Της Απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 514/7-10-2004 (ΦΕΚ 1490 Β’/09-10-

2006)«Καύσιμα αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών». 

 Της Απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 460/14-09-2009 (ΦΕΚ 67 Β’/28-01-

2010)«Τροποποίηση της Απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 92/2009 

«Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της Απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 

514/2004 (ΦΕΚ 1490 Β’/09-10-2006) «Καύσιμα αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης – 

Απαιτήσεις και μέθοδοι Δοκιμών», καθώς και της Απόφασης του Ανώτατου Χημικού 

Συμβουλίου 513/2004 «Προσαρμογή  στην τεχνική πρόοδο της Απόφασης του Ανώτατου 

Χημικού Συμβουλίου 291/2003 (ΦΕΚ 1149 Β’/17-08-2005) «Εναρμόνιση της Ελληνικής 

Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 13.10.1998, όσον αφορά την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει»». 

 Της Απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 510/07-10-2004 (ΦΕΚ 872 Β’/04-06-

2007) «Καύσιμα Αυτοκινήτων - Αμόλυβδη Βενζίνη - Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών». 

 Της Απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 467/19-12-2002 (ΦΕΚ 1531 Β’/16-10-

2003) «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης». 
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 Της Απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 468/19-12-2002 (ΦΕΚ 1273 Β΄/05-09-

2003 - Διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 1630 Β’/2003) «Διαδικασίες χρωματισμού και 

ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρμανσης». 

 Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 526/2004/2005 (ΦΕΚ 630 Β’/12-5-2005) «Απαιτήσεις, 

όροι κυκλοφορίας και μέθοδοι ελέγχου των λιπαντικών μηχανών εσωτερικής καύσης». 

 Της με αριθμό 12/ΦΕΚ 240 Α’/12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και ιδίως του 

4ου άρθρου της. 

 Των εκδοθεισών σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων (πλην των ήδη αναφερομένων) λοιπές 

κανονιστικές διατάξεις , καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από 

τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας διακήρυξης  και σύμβασης και γενικότερα 

κάθε διάταξη (νόμοι, Π.Δ., Υπ. Αποφάσεις κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 

παρούσας σύμβασης , έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 Την υπ.΄αρίθμ. 196/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας και τρόπου 

εκτέλεσης προμήθειας. Αναλυτικότερα, το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει την διενέργεια 

προμήθειας «καυσίμων, πετρελαίου θέρμανσης και λιπαντικών για το έτος 2018 για τα κτίρια και 

οχήματα του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων », προϋπολογισμού  295.000,00 €  (με 

Φ.Π.Α.). 

  Την υπ.’ αρίθμ. 202/2017 Απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής με την οποία  διενεργήθηκε η 

έγκριση της  δαπάνης και η διάθεση σχετικών πιστώσεων για την «προμήθεια καυσίμων, 

πετρελαίου θέρμανσης και λιπαντικών για το έτος 2018 για τις ανάγκες του Δήμου Νέας 

Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας» Α.Μ. 111/2017,  συνολικού προϋπολογισμού 214.300,00 €  

(με Φ.Π.Α.). 

 Την  υπ.’ αρίθμ. 73/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης με 

την οποία διενεργήθηκε η έγκριση της  δαπάνης και η διάθεση σχετικών πιστώσεων για την 

«προμήθεια καυσίμων έτους 2018 . 

 Την υπ.' αριθμ. 219/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία διενεργήθηκε η 

έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, η κατάρτιση όρων διενέργειας διεθνούς ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων, πετρελαίου θέρμανσης και 

λιπαντικών για το έτος 2018 για τις ανάγκες του Δήμου, της Κοινωφελούς Επιχείρησης και 

των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου (Α.Μ. 111/2017)». 

 Το υπ΄αρ. πρωτ. 29076/24-11-17 πρακτικό αξιολόγησης τεχνικών προσφορών 

• Την υπ΄αρ. 295/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό 

διενέργειας- αξιολόγησης τεχνικών προσφορών  

• Την υπ'αρ. Δ5/2018 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων( αρ. πρωτ. ΔΝΦ-ΝΧ 2559/26-01-2018) για ανάθεση σύμβασης προμήθειας 

αμόλυβδης βενζίνης (κατηγορία Α) και πετρελαίου κίνησης (κατηγορία Β) για τις ανάγκες 
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του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας , της Κοινωφελούς Επιχείρησης και των 

Σχολικών Επιτροπών του Δήμου για το έτος 2018, συνολικού προϋπολογισμού 141.612,90€ 

μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε συνέχεια εν μέρει άγονου διαγωνισμού έτους 2018 

προϋπολογισμού 235.939,81€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ λόγω συνδρομής των προς 

τούτο τασσομένων υπό του νόμου προϋποθέσεων 

• Την υπ’ αρ. 8/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης προσφυγής σε 
διαδικασία διαπραγμάτευσης 

• Την υπ ' αρ. 2972/01-02-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
• Το υπ΄αρ. 4010/13-02-18 πρακτικό της επιτροπής 
• Το υπ΄αρ. 4751/22-02-18 πρακτικό της επιτροπής  
• Την υπ΄αρ. 4952/23-02-18 πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες :  

 

1. Ψαρρά Αικατερίνη Πρόεδρος 

2. Αναστασοπούλου Αντωνία, Γραμματέας 

3. Ηλιόπουλος Ιωάννης, Μέλος 

 

Η Επιτροπή συνέχισε την αξιολόγηση των δικαιολογητικών της εταιρείας Α. ΧΑΤΖΑΚΗ - Ε. ΚΟΝΤΟΥ 

Ο.Ε., προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μετά τον έλεγχο των λοιπών δικαιολογητικών 

που προσκόμισε η εταιρεία Α. ΧΑΤΖΑΚΗ - Ε. ΚΟΝΤΟΥ Ο.Ε.  

 

Εισηγείται 

Την κατακύρωση στην εταιρεία Α. ΧΑΤΖΑΚΗ – Ε. ΚΟΝΤΟΥ Ο.Ε. για την ΟΜΑΔΑ Α ΑΜΟΛΥΒΔΗ 

ΒΕΝΖΙΝΗ και ΟΜΑΔΑ Β ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 

 

Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό σε τέσσερα (4) αντίγραφα, το οποίο υπογράφεται 

από τα κάτωθι μέλη και διαβιβάζεται στο Τμήμα Προμηθειών για δικές του περαιτέρω ενέργειες. 

 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 

ΨΑΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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