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                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 32/2015 
ΘΕΜΑ: Κατακύρωση αποτελέσµατος διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων 
Έτους 2015. 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 9ης/2015 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονοµικής  
Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, της 23ης  του µηνός ΜΑΡΤΙΟΥ έτους 2015 
ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα  10.00 π.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου 
Καισαριανής,  συνήλθε σε έκτακτη δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα , 
ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 3192/20-3-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
της , η οποία επιδόθηκε  και δηµοσιεύθηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις  των 
άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , του Ν.3852/2010 , όπως ισχύει. 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του Προέδρου - 
∆ηµάρχου παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  
Σταµέλος Ηλίας  Πρόεδρος-∆ήµαρχος   
1.Πολυχρονάκης Συµεών  
2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
3.Γεωργοπούλου  Κανέλλα 
4.Βασιλάκη Αικατερίνη 
5.Γαβρίλης Γεώργιος(αν. µέλος) 
6.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος(αν. µέλος) 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Γ. 
Χουδετσανάκη. 
Ο κ. Πρόεδρος – ∆ήµαρχος ο οποίος εισηγείται το 1ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης  
λέει τα εξής : 
Λόγω του ότι ο διαγωνισµός για την προµήθεια καυσίµων  απέβη  δύο φορές άγονος,    
θέτει υπόψη των µελών  της Οικονοµικής Επιτροπής, την από 23-3-2015 
γνωµοδότηση  της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης του 
αποτελέσµατος , για  την απευθείας ανάθεση καυσίµων Έτους 2015, η οποία έχει ως 
εξής: 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 23/3/2015 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
& ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 
ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 

 
 
 
Στην Καισαριανή σήµερα την 23/3/2015, ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 9.00 συνήλθε σε 
συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα  η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού & 
αξιολόγησης αποτελέσµατος, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν 175/2014 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, και αφορά για την προµήθεια Καυσίµων & 
λιπαντικών έτους 2015 (άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ)  σύµφωνα µε την υπ’ αριθµόν 
13806/2014 διακήρυξη του ∆ηµάρχου. 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1) Σκοπλάκη Μαρία Τακτικό µέλος 
2) Ευαγγέλου Γρηγόριος Τακτικό µέλος  
3) Τσαλκιτζης Γεώργιος Τακτικό µέλος 

 
Η επιτροπή µετά την διενέργεια δύο άγονων διαγωνισµών (ο πρώτος διενεργήθηκε 
στις 29/12/2014 όπως ορίστηκε µε την αριθµ. πρωτ. 13806/2014 διακήρυξη του 
∆ηµάρχου και σύµφωνα µε την αριθµ. 1/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
κηρύχθηκε άγονος όσον αφορά την προµήθεια καυσίµων έτους 2015 ορίζοντας την 
διεξαγωγή επαναληπτικού διαγωνισµού που διενεργήθηκε στις 10/2/2015 ο οποίος 
επίσης κηρύχθηκε άγονος µε την αριθµ.  14/2015 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής), προχωρεί στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης προµήθειας 
καυσίµων έτους 2015 σύµφωνα µε την αριθµ. 40/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής. 
 
 
Κατά την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης διενεργήθηκε έρευνα αγοράς και 
σύµφωνα µε αυτή κατατέθηκαν οι εξής οικονοµικές προσφορές: 
Α) ΚΑΛΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Υµηττού 11 Π. Φάληρο) ο οποίος 
προσφέρει: 

Πετρέλαιο κίνησης & πετρέλαιο θέρµανσης για τις υπηρεσίες του ∆ήµου και 
όλων των ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ µε ποσοστό έκπτωσης 0.5% από την εκάστοτε 
διαµορφούµενη και πιστοποιηµένη από το Παρατηρητήριο Υγρών Καυσίµων 
του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας για τον Νοµό Αττικής.  



 
Β) ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Γρηγορίου Αυξεντίου 58-60 
Ζωγράφου) ο οποίος προσφέρει: 
 
 
Βενζίνη Αµόλυβδη 95 οκτανίων για τις υπηρεσίες του ∆ήµου  µε προσφερόµενη 
τιµή την µέση ηµερήσια χονδρική τιµή από την εκάστοτε διαµορφούµενη και 
πιστοποιηµένη από το Παρατηρητήριο Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας για τον Νοµό Αττικής.  
 
Η παράδοση και η πληρωµή των παραπάνω ειδών θα γίνεται  σύµφωνα µε τους 
όρους της διακήρυξης. 
 
Ως εκ τούτου η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού & αξιολόγησης αποτελέσµατος 
λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνει στην Οικονοµική Επιτροπή να λάβει 
σχετική απόφαση για την απευθείας ανάθεση της προµήθειας  
α) πετρελαίου κίνησης & θέρµανσης όπως αναφέρονται στην µελέτη & την 
διακήρυξη στον προµηθευτή ΚΑΛΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟ (Υµηττού 11 Π. Φάληρο) και 
β) βενζίνη αµόλυβδη 95 οκτανίων  όπως αναφέρονται στην µελέτη & την 
διακήρυξη στην προµηθεύτρια εταιρεία  ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΛΙΑΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε. 
 
Για διαπίστωση των άνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε. υπογράφεται 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
& ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

 
ΣΚΟΠΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  

 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
 

 
ΤΣΑΛΚΙΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 
O Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η Οικονοµική 
Επιτροπή.  
                                  Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
                                      Μετά από διαλογική συζήτηση  
 
                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Λαµβάνοντας υπόψη την γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και 
αξιολόγησης του αποτελέσµατος της απευθείας ανάθεσης καυσίµων Έτους 2015, 
κατακυρώνει τον διαγωνισµό για την προµήθεια καυσίµων  του ∆ήµου µας,  και 
αποφασίζει για την απευθείας ανάθεσης της προµήθειας α)  πετρελαίου κίνησης & 
θέρµανσης όπως αναφέρονται στην µελέτη & την διακήρυξη στον προµηθευτή 



ΚΑΛΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟ (Υµηττού 11 Π. Φάληρο) β) βενζίνης αµόλυβδης 95 οκτανίων  
όπως αναφέρονται στην µελέτη & την διακήρυξη στην προµηθεύτρια εταιρεία  
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. συνολικού  ποσού ύψους 145.405,40 ευρώ 
συν Φ.Π.Α και καταλογίζει τη δαπάνη σε βάρος, των Κ.Α.( προµήθεια καυσίµων) 
10.6641.0001, 20.6641.0001, 35.6641.0001, 70.6641.0001, 20.6643.0001, 
35.6644.0001 και Κ.Α 15.6643.0001 του  Ν.Π.∆.Λ.   Λ. Μανωλίδη του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου  µας οικονοµικού Έτους 2015. 
 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο  αφού αναγνώστηκε και 
βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                        1.Πολυχρονάκης Συµεών  
                                                                        2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
                                                                        3.Γεωργοπούλου  Κανέλλα 
                                                                        4.Βασιλάκη Αικατερίνη 
                                                                        5.Γαβρίλης Γεώργιος(αν.µέλος) 
                                                                        6.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος(αν.µέλος)  
ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ 
 
                                                                                  Καισαριανή   23/3/2015 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                      Της υπηρεσίας 
                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
                                                                             ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ                                
                                         
 
 


