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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ  

 
 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης μετά τη 
σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.A.ΔΗ.ΣΥ. για τις άγονες ομάδες των διαγωνισμών 
προμήθειας καυσίμων κλπ. έτους 2018 και τροφίμων κλπ. ετών 2018-19». 
 
 
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 
17.1.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
952/12-1-2018 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 1/2018) 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»). 

 
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 
Ο Αντιπρόεδρος: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 
Η Γραμματέας : ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ (σε αντικατάσταση του απουσιάζοντος 
Γραμματέα του Δ.Σ. Ελευθέριου Πλάτανου)   

 
 
 
 
 

 
 

  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
ΔΗΜΟΣ 

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
 

 

   
Αρ. Απόφασης: 8/2018 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 1890/22-1-2018 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών 

Οργάνων του Δήμου  
 

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 17.1.2018 
τακτικής Συνεδρίασης Νο. 1/2018 του Δ.Σ. 
του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας 
Χαλκηδόνας, 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 Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν 26 παρόντες 
και 7 απόντες, ως ακολούθως: 
           
              
 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ ________ 
                  

Κουμαριανός  Ευάγγελος                                Αγγελής Χρήστος    

Καλαμπόκης  Ιωάννης                                    Αράπογλου  Γεώργιος  

Γαβριηλίδης  Γαβριήλ                                      Πλάτανος  Ελευθέριος  

Ανανιάδης  Νικόλαος                                       Κανταρέλης  Δημήτριος 
Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ                        Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία   
Παπαλουκά  Ευτυχία                                       Ντάτσης  Κωνσταντίνος  

                                                                          Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία  

Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος  

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος  

Ρόκου  Χαρίκλεια  

Πάνος  Γεώργιος  

Καλύβης  Γεώργιος  

Γαλαζούλα  Αλίκη  

Χαραμαρά  Γεωργία  

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος  

Ανδρέου  Χριστίνα 

Ανεμογιάννης Γεώργιος 

Γεωργαμλής  Λύσσανδρος  

Τομπούλογλου Ιωάννης  
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Κοπελούσος  Χρήστος  

Κόντος  Απόστολος  

Παπανικολάου  Νικόλαος  
Κουτσάκης  Μιχαήλ 
Αγαγιώτου  Βασιλική                                                                                

Σιώρης  Νικόλαος 

Γκούμα  Δανάη-Εύα 

Παπακώστας  Βασίλειος                                   

 

 

 Ο Δήμαρχος κ. Αριστείδης Βασιλόπουλος, προσκληθείς νομίμως με την  αριθ. 
πρωτ. 952/12-1-2018 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 1/2018), ήταν 
απών από την Συνεδρίαση. 

 
    
Σημειώνεται ότι στην  Συνεδρίαση ήταν παρόντες τόσο  η Πρόεδρος του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα Δήμητρα Αθανασίου, όσο και ο Πρόεδρος 

του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Γεώργιος Κατερίνης. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

 Οι κ.κ. Μ.Κουτσάκης, Α.Γ.Πρελορέντζος και Γ.Γαβριηλίδης 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 ανωτέρω θέματος της Η.Δ.. 

 Οι κ.κ. Ι.Τομπούλογλου, Ν.Παπανικολάου και Α.Κόντος αποχώρησαν από τη 

Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του 2ου θέματος της Η.Δ.. 

 Οι κ.κ. Λ.Γεωργαμλής και Ν.Σιώρης και η κα Β.Αγαγιώτου αποχώρησαν από τη 

Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 6ου θέματος της Η.Δ.. 

 Η κα Χ.Ρόκου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία 

επί του 14ου θέματος της Η.Δ.. 

 Η κα Δ.Ε.Γκούμα αποχώρησε από τη Συνεδρίαση  μετά τη συζήτηση και την 

ψηφοφορία του 18ου θέματος της Η.Δ.. 

 
Απουσίες :  

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κ.Ντάτσης απουσίαζε δικαιολογημένα, έχοντας ενημερώσει 

σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. 
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Ο κ. Πρόεδρος, απόντος του κ.  Δημάρχου και παρουσία των προαναφερομένων μελών, 

κήρυξε την έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου, στο 8ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης. 

 

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.  

 

8ο  ΘΕΜΑ Η.Δ.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με 
βάση τα υπ΄αριθμ. πρωτ. 32219/20-12-2017 και 32225/20-12-2017 διαβιβαστικά 
έγγραφα του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ 
άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Α) 
 
ΘΕΜΑ : ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ 

ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ,ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΤΟΣ 2018» (Α.Μ. 111/2017) 

 

Κύριε Πρόεδρε, σας γνωρίζουμε ότι : 

 

      Κατόπιν ολοκληρώσεως του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

«Προμήθεια καυσίμων κίνησης οχημάτων, πετρελαίου θέρμανσης και λιπαντικών 

έτους 2018» για τις ανάγκες του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας, της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης και των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου για το έτος 2018, 

καθώς και της εγκρίσεως των προσφορών των προσωρινών μειοδοτών με την 

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, υπ.΄αρίθμ. 295/6-12-2017, σας ενημερώνουμε ότι 

για τις ομάδες Α και Β, οι οποίες αφορούν τις κατηγορίες «ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ» και 

«ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ» , αντιστοίχως, κηρύχθηκαν άγονες, καθώς δεν κατατέθηκε 

καμία προσφορά για τις συγκεκριμένες κατηγορίες. 

 

Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τις διατάξεις των: 
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• Άρθρο 26, παρ. 6 του 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 οποίο αναφέρει τα εξής : ¨Στις ειδικές 

περιπτώσεις και περιστάσεις που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 32, οι 

αναθέτουσες αρχές μπορεί να προσφεύγουν σε διαδικασία με διαπραγμάτευση 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή διαγωνισμό¨ 

• Άρθρο 32, παρ. 2α) του Ν. 4412/2016, το οποίο αναφέρει τα εξής : 

¨...α)«εάν , ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, είτε δεν υποβλήθηκε 

καμία προσφορά ή αίτηση συμμετοχής, είτε καμία από τις υποβληθείσες 

προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής δεν είναι κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν 

τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης και με την προυπόθεση 

ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή μετά από αίτημά της:...» 

• Άρθρο 2, παρ. 2 , περ. (γ), υποπερίπτωση (δδ) του Ν. 4013/2011: 

«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». 

• 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”. 

• Την υπ.΄αρίθμ. 196/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την 

υπ.΄αρίθμ. 73/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης με τις οποίες 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, της Κοινωφελούς επιχείρησης 

και των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου για το έτος 2018,προυπολογισμού 

295.000,00 € (με Φ.Π.Α.) 

• Την υπ. Αρίθμ. 202/2017 Απόφαση με την οποία η Οικονομική Επιτροπή 

προέβη στην έγκριση της δαπάνης και την διάθεση σχετικών πιστώσεων  για 

την «προμήθεια καυσίμων, πετρελαίου θέρμανσης και λιπαντικών έτους 
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2018» για τις ανάγκες του Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας – Ν.Χαλκηδόνας , Α.Μ. 

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

• Την υπ. Αρίθμ. 73/2017 Απόφαση με την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Κοινωφελούς Επιχειρήσης προέβη α) στην έγκριση της διενέργειας της ετήσιας 

προμήθειας καυσίμων έτους 2018 η οποία πρόκειται να διενεργηθεί 

συγκεντρωτικά μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας του ΔΦΧ. και β) στη ψήφιση της 

πίστωσης για την «προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων. 

Η  δαπάνη της Κοινωφελούς Επιχείρησης ανέρχεται στο ποσό των 3.600,00 € 

με Φ.Π.Α.   

• Η δαπάνη για τις Σχολικές Επιτροπές ανέρχεται στα ποσά: 

- 1η Σχολική Επιτροπή (Πετρέλαιο θέρμανσης 32.600 λίτρα): 31.126,48 € με 

Φ.Π.Α.   

- 2η Σχολική Επιτροπή (Πετρέλαιο θέρμανσης 45.600 λίτρα): 43.538,88 € με 

Φ.Π.Α.   

Για τις ανωτέρω δαπάνες πρόκειται να εκδοθούν και καταχωρηθούν στο 

μητρώο δεσμεύσεων του έτους 2018 του Δήμου, καθώς και των Νομικών του 

Προσώπων, σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης, κατόπιν των 

αποφάσεων προεγκρίσεων που έχουν ληφθεί κατά το έτος 2017. 

 

Επισημαίνεται ότι για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Νέας 

Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης του 

Δήμου από 1/1/2018 & μέχρι την ολοκλήρωση του διεθνούς ανοικτού 

ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη, για την 

κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών που έχουν ως σκοπό ενδεικτικά τη 

διαφύλαξη της δημόσιας υγείας (αποκομιδή απορριμμάτων) και την παροχή 

κοινωνικών υπηρεσιών (άρθρο 6, παρ. 10/Ν.4412/2016),προχωρήσαμε στην 

απευθείας ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων για τα τροχοφόρα και τα 

μηχανήματα του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας, ποσού 24.800,00 

€ για το πρώτο δίμηνο του 2018 με απόφαση Αντιδημάρχου υπ.αρίθμ.835 / 

2017 (Α.Π.32061/20-12-17). 

           Η δαπάνη για την Κοινωφελή Επιχείρηση διαμορφώνεται στο ποσό των 

600,00€ 

• Την υπ.΄αρίθμ. 219/2017 Απόφαση με την οποία 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 
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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 πρωτ. 24980/16-10-2017 Διακήρυξη του Δήμου Νέας 

Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας για τη διενέργεια 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 προϋπολογισμού 

292.565,36 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..   

 

Κατόπιν όλων των παραπάνω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να 

εγκρίνει την διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση για τις κατηγορίες Α και Β, οι οποίες αφορούν τις κατηγορίες 

«ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ» και «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ» στα πλαίσια του 

διεθνούς ανοικτού δημόσιου ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια 

καυσίμων κίνησης οχημάτων, πετρελαίου θέρμανσης και λιπαντικών έτους 

2018» για τις ανάγκες του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας,της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης και των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου για το έτος 

2018,ποσό 172.600,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και ποσό 3.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. για 

την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου  (μετά την αφαίρεση του ποσού της 

απευθείας ανάθεσης, 24.800,00 ευρώ με Φ.Π.Α ).              

 
Β) 
 
ΘΕΜΑ : ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ 

ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν. 

ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 

2018-2019» (Α.Μ. 115/2017) 

 

Κύριε Πρόεδρε, σας γνωρίζουμε ότι : 

 

      Κατόπιν ολοκληρώσεως του Διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 

την «Προμήθεια τροφίμων , αναλωσίμων ειδών και παροχή γάλακτος για το 

εργατοτεχνικό προσωπικό για τις ανάγκες του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας 
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Χαλκηδόνας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου για τα έτη 2018-2019», 

καθώς και της εγκρίσεως των προσφορών των προσωρινών μειοδοτών με την 

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, υπ.΄αρίθμ. 275/22-11-2017, σας ενημερώνουμε ότι 

για τις ομάδες 8 και 10, οι οποίες αφορούν τις κατηγορίες «Αρτοσκευάσματα και είδη 

ζαχαροπλαστικής» και «Άρτος» , αντιστοίχως, κηρύχθηκαν άγονες, καθώς δεν 

κατατέθηκε καμία προσφορά για τις συγκεκριμένες κατηγορίες. 

 

Λαμβάνοντας υπ΄όψιν τις διατάξεις των: 

• Άρθρο 26, παρ. 2α) του 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 οποίο αναφέρει τα εξής : ¨Οι αναθέτουσες 

αρχές μπορούν να προσφεύγουν στην ανταγωνιστική διαδικασία με 

διαπραγμάτευση ή στον ανταγωνιστικό διάλογο, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όσον αφορά τα έργα , αγαθά ή υπηρεσίες , που πληρούν ένα ή 

περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια: 

αα) αν οι ανάγκες της αναθέτουσας αρχής δεν είναι δυνατόν να 

ικανοποιηθούν χωρίς προσαρμογή των άμεσα διαθέσιμων λύσεων ….¨   

• Άρθρο 26, παρ. 6 του 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 οποίο αναφέρει τα εξής : ¨Στις ειδικές 

περιπτώσεις και περιστάσεις που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 32, οι 

αναθέτουσες αρχές μπορεί να προσφεύγουν σε διαδικασία με διαπραγμάτευση 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή διαγωνισμό¨ 

• Άρθρο 32, παρ. 2α) του Ν. 4412/2016, το οποίο αναφέρει τα εξής : 

¨...α)«εάν , ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, είτε δεν υποβλήθηκε 

καμία προσφορά ή αίτηση συμμετοχής, είτε καμία από τις υποβληθείσες 

προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής δεν είναι κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν 

τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης και με την προυπόθεση 

ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή μετά από αίτημά της:...» 

• Άρθρο 2, παρ. 2 , περ. (γ), υποπερίπτωση (δδ) του Ν. 4013/2011: 

«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». 

• Άρθρο 25, παρ.3 α) του Π.Δ.59/2007  

• Άρθρο 24 και άρθρο 25 του Π.Δ. 60/2007. 
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• 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”. 

• Την υπ.΄αρίθμ. 195/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την 

οποία εγκρίθηκε η  διενέργεια και ο τρόπος εκτέλεσης του διεθνούς 

ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων , 

αναλωσίμων ειδών και παροχή γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό για 

τις ανάγκες του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας και της 

Κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου για τα έτη 2018 και 2019.  

• Την υπ. αρίθμ. 218/2017 Απόφαση με την οποία η Οικονομική Επιτροπή 

προέβη στην έγκριση της υπ.΄αρίθμ. 115/2017 μελέτης και  στην έγκριση των 

υπό  κατάρτιση όρων διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  για την < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ τροφίμων , αναλωσίμων ειδών και 

παροχή γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό για τις ανάγκες του Δήμου 

Ν.Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας και της Κοινωφελούς επιχείρησης έτους 

2018 και 2019 >. 

 

Κατόπιν όλων των παραπάνω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να 

εγκρίνει την διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση για τις κατηγορίες 8 και 10, οι οποίες αφορούν τις κατηγορίες 

«Αρτοσκευάσματα και είδη ζαχαροπλαστικής» και «Άρτος» στα πλαίσια του 

διεθνούς ανοικτού δημόσιου ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια 

τροφίμων , αναλωσίμων ειδών και παροχή γάλακτος για το εργατοτεχνικό 

προσωπικό για τις ανάγκες του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας 

και της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου για τα έτη 2018-2019». 

 
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
 
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. 
 

 Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Χ.Κοπελούσος απείχε από την διεξαχθείσα ψηφοφορία,  
ενώ η Δημ. Σύμβουλος κα Δ.Ε.Γκούμα δήλωσε «παρών» κατά την 
ψηφοφορία. 
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 Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Β.Παπακώστας ήταν απών από την ψηφοφορία επί του 
συγκεκριμένου θέματος 

 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος.   
 
Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τις υποβληθείσες εισηγήσεις, τα στοιχεία 
των σχετικών φακέλων και : 
 

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

 Το άρθρο 26, παρ. 6 του 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 οποίο αναφέρει τα εξής : ¨Στις ειδικές 

περιπτώσεις και περιστάσεις που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 32, οι 

αναθέτουσες αρχές μπορεί να προσφεύγουν σε διαδικασία με διαπραγμάτευση 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή διαγωνισμό¨ 

 Το άρθρο 32, παρ. 2α) του Ν. 4412/2016, το οποίο αναφέρει τα εξής : 

¨...α)«εάν , ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, είτε δεν υποβλήθηκε 

καμία προσφορά ή αίτηση συμμετοχής, είτε καμία από τις υποβληθείσες 

προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής δεν είναι κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν 

τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης και με την προυπόθεση 

ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή μετά από αίτημά της:...» 

 Το άρθρο 2, παρ. 2 , περ. (γ), υποπερίπτωση (δδ) του Ν. 4013/2011: 

«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». 

 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”. 

 Την υπ.΄αρίθμ. 196/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την 

υπ.΄αρίθμ. 73/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης με τις οποίες 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 
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Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, της Κοινωφελούς επιχείρησης 

και των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου για το έτος 2018,προυπολογισμού 

295.000,00 € (με Φ.Π.Α.) 

 Την υπ. Αρίθμ. 202/2017 Απόφαση με την οποία 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 προϋπολογισμού 214.300,00 ευρώ με Φ.Π.Α.  

 Την υπ. Αρίθμ. 73/2017 Απόφαση με την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης προέβη α) στην έγκριση της διενέργειας της 

ετήσιας προμήθειας καυσίμων έτους 2018 η οποία πρόκειται να διενεργηθεί 

συγκεντρωτικά μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας του ΔΦΧ. και β) στη ψήφιση 

της πίστωσης για την «προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων. 

 Την υπ.΄αρίθμ. 219/2017 Απόφαση με την οποία 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 πρωτ. 24980/16-10-2017 Διακήρυξη του Δήμου Νέας 

Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας για τη διενέργεια 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 προυπολογισμού 

292.565,36 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..   

 • Την υπ.΄αρίθμ. 195/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την 

οποία εγκρίθηκε η  διενέργεια και ο τρόπος εκτέλεσης του διεθνούς 

ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων , 

αναλωσίμων ειδών και παροχή γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό για 

τις ανάγκες του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας και της 

Κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου για τα έτη 2018 και 2019.  

 Την υπ. αρίθμ. 218/2017 Απόφαση με την οποία η Οικονομική Επιτροπή 

προέβη στην έγκριση της υπ.΄αρίθμ. 115/2017 μελέτης και  στην έγκριση των 

υπό  κατάρτιση όρων διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  για την < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ τροφίμων , αναλωσίμων ειδών και 

παροχή γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό για τις ανάγκες του Δήμου 

Ν.Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας και της Κοινωφελούς επιχείρησης έτους 

2018 και 2019 >. 

 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(16 ΥΠΕΡ-1 ΑΠΟΧΗ-1 «ΠΑΡΩΝ») 
 

 
Α) 
 
Εγκρίνει την διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για 
τις κατηγορίες Α και Β, οι οποίες αφορούν τις κατηγορίες «ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ» 
και «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ» στα πλαίσια του διεθνούς ανοικτού δημόσιου 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια καυσίμων κίνησης οχημάτων, 
πετρελαίου θέρμανσης και λιπαντικών έτους 2018» (Α.Μ. 111/17) για τις 
ανάγκες του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας, της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης και των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου για το έτος 2018, για ποσό 
172.600,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και ποσό 3.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. για την Κοινωφελή 
Επιχείρηση του Δήμου  (μετά την αφαίρεση του ποσού της απευθείας ανάθεσης, 
24.800,00 ευρώ με Φ.Π.Α ).              
 
 
Β) 
 
Εγκρίνει την διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για 
τις κατηγορίες 8 και 10, οι οποίες αφορούν τις κατηγορίες «Αρτοσκευάσματα και 
είδη ζαχαροπλαστικής» και «Άρτος» στα πλαίσια του διεθνούς ανοικτού 
δημόσιου ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια τροφίμων , αναλωσίμων 
ειδών και παροχή γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό για τις 
ανάγκες του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας και της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου για τα έτη 2018-2019» (Α.Μ. 115/17). 
 
 
 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   8/2018. 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

 

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

 

          ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΟΣ                                          ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΧΣΣ46ΜΩ0Ι-ΖΣΑ



 13 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

Κουμαριανός  Ευάγγελος 

Καλαμπόκης  Ιωάννης 

Γαβριηλίδης  Γαβριήλ 

Ανανιάδης  Νικόλαος 

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ 

Παπαλουκά  Ευτυχία 

Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος 

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος 

Ρόκου  Χαρίκλεια 

Καλύβης  Γεώργιος 

Γαλαζούλα  Αλίκη 

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος 

Ανδρέου Χριστίνα 

Ανεμογιάννης Γεώργιος 

Κοπελούσος  Χρήστος 

Γκούμα  Δανάη-Εύα 

 
 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                  ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 
   
Λεβαντή Εμμανολία 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή :  

 
- Τμήμα Προμηθειών 
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
- Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού 
- Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής 
- Αντιδήμαρχο Οικ. Υπηρεσιών 
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
- Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού 
- Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής 
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
- Τμήμα Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων 
- Τμήμα Λογιστηρίου 
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  
- Κοινωφελή Επιχείρηση Δ.Φ.Χ. 
- 1η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης 
- 2η Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης 
- Σωματείο Εργαζομένων Δήμου 

ΑΔΑ: ΨΧΣΣ46ΜΩ0Ι-ΖΣΑ


		2018-02-28T14:41:32+0200
	Athens




