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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

               ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ 

           ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                     

          ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
            ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

    ΓΡΑΦΕΙΟ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  συνεδρίασης αρίθμ. 18/2013  της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Αλμωπίας 

Αριθ.Απόφ : 189/2013 Θέμα: α) Έγκριση των υπ’αρίθμ. 3/2013 τεχνικών προδιαγραφών του 

τμήματος περιβάλλοντος με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και 

λιπαντικών» β) Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια καυσίμων – 

λιπαντικών, λόγω του κατεπείγοντος και προκειμένου να καλυφθούν οι 

ανάγκες κίνησης  των οχημάτων του Δήμου, για το χρονικό ενδεικτικό 

διάστημα τριών μηνών (ενδεικτικά 01/09/2013-31/11/2013)»..     

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 14  Αυγούστου  2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00΄ 

συνεδρίασε η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από έγγραφη  έκτακτη πρόσκληση για 

κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημάρχου με αριθμό 27169/13-8-2013 που δόθηκε στο κάθε μέλος χωριστά, 

σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 και της περ.3, άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας 
 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών ήταν 

παρόντα πέντε (5), δηλαδή: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Πασόης Δημήτριος      - Πρόεδρος  1. Αποστολίδης Νικόλαος 

2. Ιωαννίδης Ιωάννης  2. Ζιάκα-Βαλιανάτου Μαρία-Κων/να -

Αντιπρόεδρος 

3. Παρούτογλου Νικόλαος  3.  

4. Τσαβδάρης Αναστάσιος  4.  

5. Δούκα Αθηνά  5.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Θεοδωρίδου Μεταμόρφη για την τήρηση 

των Πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος  της Ο.Ε., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της 

κατεπείγουσας συνεδρίασης,   έθεσε υπόψη των μελών το κατεπείγον του θέματος καθώς υπάρχει άμεση 

ανάγκη προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων του Δήμου για την εύρυθμη λειτουργία των 

υπηρεσιών του Δήμου για το χρονικό ενδεικτικό διάστημα τριών μηνών (ενδεικτικά 01/09/2013-

31/11/2013 παράλληλα με την διενέργεια του σχετικού διαγωνισμού, η διαδικασία του οποίου βρίσκεται σε 

εξέλιξη. Αφού ομόφωνα τα μέλη της ΟΕ, συμφώνησαν να συζητηθεί  το θέμα, λόγω του κατεπείγοντος, ο 

Πρόεδρος της Ο.Ε έθεσε υπόψη των μελών την με αρίθμ. πρωτ. 27158/13-8-2013 σχετική εισήγηση των 

Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής      : 

                                 «  Το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών   του Δήμου Αλμωπίας 

   Έχοντας υπόψη 

      Τις διατάξεις της παρ.3γ4 του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ  

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν.3852/2010,  (η Οικονομική Επιτροπή, σε 

εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις δύναται να αναθέσει  προμήθεια  σε προμηθευτή, με την 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης).  

 Της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 240/τ. Α/12-12-2012, σύμφωνα με την 

οποία η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών για προμήθειες α) τροφίμων, 

β) λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών  

υπηρεσιών , γ) πετρελαιοειδών και δ) φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, 
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για  τις ανάγκες του Δήμου, των ιδρυμάτων του και όλων των νομικών του προσώπων , 

πραγματοποιείται εφεξής από τον Δήμο Αλμωπίας. 

 Τις διατάξεις της αριθμ. 3 εγκυκλίου του υπουργείου Εσωτερικών η οποία μας υποβλήθηκε με 

το αριθμ. Πρωτ. 11543/26-03-2013  έγγραφό του και αφορά την «Ανάδειξη προμηθευτών –

χορηγητών προμηθειών των Δήμων , των ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων , 

των Περιφερειών κ.α» 

 Το με αριθμό πρωτ. 6151/13-03-2013 έγγραφο του Γραφείου Προμηθειών του Δήμου 

Αλμωπίας προς τα νομικά του πρόσωπα για την προσκόμιση των απαραίτητων σχετικών 

αιτημάτων και εγγράφων. 

 Του γεγονότος ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις και τις ανάγκες του Δήμου και 

των νομικών του προσώπων για πετρελαιοειδή και λιπαντικά ξεκίνησε η διαδικασία 

υλοποίησης  διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαιοειδών (με την αριθμ. 

109/2013 απόφαση του Δ.Σ.  έγινε   η έγκριση διενέργειας της προμήθειας και με την αριθμ. 

115 /13-05-2013 απόφαση οικονομικής επιτροπής έγινε η έγκριση τεχνικών προδιαγραφών 

και ο καθορισμός όρων του ανοιχτού  διεθνή δημόσιου διαγωνισμού). 

 To γεγονός ότι ο παραπάνω διαγωνισμός διεξήχθη κανονικά στις 30/07/2013 χωρίς όμως να 

προκύψει ανάδοχος και με την αριθμ. 184 /08-08-2013 απόφαση οικονομικής επιτροπής του 

Δήμου, αποφασίσθηκε η διενέργεια νέου διαγωνισμού. 

 Την επείγουσα ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια καυσίμων-λιπαντικών για τις ανάγκες  

κίνησης των δημοτικών οχημάτων, λόγω λήξης της τρίμηνης  υφισταμένης σύμβασης η οποία 

διεκπεραιώθηκε με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από την οικονομική επιτροπή 

λόγω του κατεπείγοντος και για χρονικό ενδεικτικό διάστημα τριών μηνών (ενδεικτικά 

01/09/2013-30/11/2013) από της ισχύουσας ανωτέρω σύμβασης, διότι θα πρέπει να 

διασφαλιστεί  η ομαλή λειτουργία του Δήμου Αλμωπίας και των υπηρεσιών του, μεταξύ των 

οποίων: α) της υπηρεσίας Καθαριότητας, καθώς θα πρέπει να διασφαλιστεί η επάρκεια 

καυσίμων και λιπαντικών για την κυκλοφορία  των  απορριμματοφόρων   και για την 

προστασία των πολιτών  και του συνόλου της επικράτειας του Δήμου σε θέματα 

καθαριότητας και κατ’ επέκταση προστασία του περιβάλλοντος προς αποφυγή 

δυσάρεστων επιπτώσεων από την πιθανή συσσώρευση απορριμμάτων και  β) της 

υπηρεσίας Τεχνικών Έργων καθώς θα πρέπει να διασφαλιστεί η επάρκεια καυσίμων και 

λιπαντικών για την κυκλοφορία των οχημάτων –μηχανημάτων έργων ώστε να 

διασφαλιστεί i) η απρόσκοπτη  και ομαλή λειτουργία της αγροτικής οδοποιίας ενόψει και 

της θερινής καλλιεργητικής περιόδου   και  ii) η αποτελεσματική εφαρμογή ενεργειών και 

διαδικασιών πυροπροστασίας, προς αποφυγήν δυσάρεστων φαινομένων πυρκαγιών, 

λόγω και της διανυόμενης καλοκαιρινής περιόδου. 

 Τις υπ’ αριθμ.  3/ 09-08-2013 τεχνικές προδιαγραφές του τμήματος περιβάλλοντος  και οι οποίες 

αναφέρονται παρακάτω. 

 Την με αριθμ. Πρωτ. 27149/13-08-2013 πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια καυσίμων-

λιπαντικών για τις ανάγκες  κίνησης των δημοτικών οχημάτων  για το χρονικό ενδεικτικό 

διάστημα τριών μηνών (ενδεικτικά 01/09/2013-30/11/2013) του Δημάρχου Αλμωπίας. 
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 Του γεγονότος ότι σε περίπτωση ολοκλήρωσης του εν εξελίξει ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού 

και την υπογραφή σύμβασης πριν της 30-11-2013 η υπογραφείσα σύμβαση, που θα προκύψει 

από την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,  λύεται αυτοδίκαια,  χωρίς καμία επίπτωση για 

τα συμβαλλόμενα μέρη. 

ΟΜΑΔΑ Α:     ΚΑΥΣΙΜΑ 

Α/Α 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ               Μ.Μ.  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

1 Βενζίνη Αμόλυβδη  lt 3500 1,38 4.830,00 

2 Πετρέλαιο  κίνησης  lt 30000 1,11 33.300,00 

            

  ΣΥΝΟΛΟ         

        Σύνολο  38.130,00 

      Φ.Π.Α. 23% 8.769,90 

      Συνολική Δαπάνη 46.899,90 

 ΟΜΑΔΑ Β:       ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  

Α/Α 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ               ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

1 AdBlue – Ουρία – AUS32 20 lt 8 24,00 192,00 

2 ΓΡΑΣΣΟ 4 Kg 8 37,00 296,00 

3 

ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 

15W-40 

20 lt 10 106,00 1.060,00 

4 

ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 

20W-50 

20 lt 10 99,20 992,00 

5 ΛΑΔΙ ΒΕΝΖ/ΡΑ 20W-50 4 lt 2 30,00 60,00 

6 ΛΑΔΙ ΒΕΝΖ/ΡΑ 10W-40 4 lt 2 30,00 60,00 

7 ΛΑΔΙ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80W-90 20 lt 10 80,00 800,00 

8 ΛΑΔΙ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 85W-140 20 lt 2 80,00 160,00 

9 ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ (κόκκινο) 20 lt 3 135,00 405,00 

10 ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ (λευκό) 18 lt 20 77,00 1.540,00 

11 ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ 15 lt 4 40,00 160,00 

12 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ DOT 3 250 ml 40 6,00 240,00 

13 

ΛΑΔΙ ΜΙΧ 2Τ 

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ 

200ml 100 2,00 200,00 

        Σύνολο  6.165,00 

      Φ.Π.Α. 23% 1.417,95 
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      Συνολική Δαπάνη 7.582,95 

            

            

  Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Α & Β 44.295,00 

  Φ.Π.Α. 23% 10.187,85 

€ 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 54.482,85 

€ 

      

      

      

 Οι τιμές θα έχουν αναχθεί στις 

παραπάνω συσκευασίες, σε 

περίπτωση που υπάρχει 

διαφοροποίηση αυτή θα αναγραφεί 

ως σχόλιο στο κάτω μέρος της 

προσφοράς. 

    

      

   Εισηγείται  
      1.Την έγκριση των  υπ’ αριθμ.  3/2013 τεχνικών προδιαγραφών του τμήματος περιβάλλοντος  και οι 

οποίες αναφέρονται παρακάτω: 

ΟΜΑΔΑ Α:     ΚΑΥΣΙΜΑ 

Α/Α 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ               Μ.Μ.  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

1 Βενζίνη Αμόλυβδη  lt 3500 1,38 4.830,00 

2 Πετρέλαιο  κίνησης  lt 30000 1,11 33.300,00 

            

  ΣΥΝΟΛΟ         

        Σύνολο  38.130,00 

      Φ.Π.Α. 23% 8.769,90 

      Συνολική Δαπάνη 46.899,90 

 ΟΜΑΔΑ Β:       ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  

Α/Α 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ               ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

1 AdBlue – Ουρία – AUS32 20 lt 8 24,00 192,00 

2 ΓΡΑΣΣΟ 4 Kg 8 37,00 296,00 

3 ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 20 lt 10 106,00 1.060,00 
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15W-40 

4 

ΛΑΔΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 

20W-50 

20 lt 10 99,20 992,00 

5 ΛΑΔΙ ΒΕΝΖ/ΡΑ 20W-50 4 lt 2 30,00 60,00 

6 ΛΑΔΙ ΒΕΝΖ/ΡΑ 10W-40 4 lt 2 30,00 60,00 

7 ΛΑΔΙ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 80W-90 20 lt 10 80,00 800,00 

8 ΛΑΔΙ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ 85W-140 20 lt 2 80,00 160,00 

9 ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ (κόκκινο) 20 lt 3 135,00 405,00 

10 ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ (λευκό) 18 lt 20 77,00 1.540,00 

11 ΛΑΔΙ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ 15 lt 4 40,00 160,00 

12 ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ DOT 3 250 ml 40 6,00 240,00 

13 

ΛΑΔΙ ΜΙΧ 2Τ 

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ 

200ml 100 2,00 200,00 

        Σύνολο  6.165,00 

      Φ.Π.Α. 23% 1.417,95 

      Συνολική Δαπάνη 7.582,95 

            

            

  Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Α & Β 44.295,00 

  Φ.Π.Α. 23% 10.187,85 

€ 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 54.482,85 

€ 

 Οι τιμές θα έχουν αναχθεί στις 

παραπάνω συσκευασίες, σε 

περίπτωση που υπάρχει 

διαφοροποίηση αυτή θα αναγραφεί 

ως σχόλιο στο κάτω μέρος της 

προσφοράς. 

    

      

2.      Την  απευθείας ανάθεση για την προμήθεια καυσίμων-λιπαντικών προκειμένου να καλυφθούν οι 

ανάγκες κίνησης των οχημάτων του Δήμου,  για το χρονικό ενδεικτικό διάστημα τριών μηνών 

(ενδεικτικά 01/09/2013-30/11/2013) και την κατακύρωση της προμήθειας  σε προμηθευτή που θα 

προκύψει από την ανωτέρω διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη το αιτιολογικό μέρος της εισήγησης 

αυτής. 

 Η συγκεκριμένη προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών, προϋπολογισμού δαπάνης 54.482,85 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. θα βαρύνει τους παρακάτω  Κ.Α του προϋπολογισμού 2013του Δήμου 

Αλμωπίας: 

 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κ.τ.λ.)Κ.Α. 

10.6411.0001  

 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Κ.Α. 20.6641.0001 

 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Κ.Α. 25.6641.0001 

 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Κ.Α. 30.6641.0001 

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες Κ.Α. 35.6644.0001» 

  Και συνέχισε λέγοντας :             

Με την αρίθμ. 109/2013 απόφαση του Δ.Σ. Αλμωπίας εγκρίθηκε η διενέργεια της εν λόγω 

προμήθειας και  με την αριθμ. 115/13-5-2013 απόφαση οικονομικής επιτροπής έγινε η έγκριση 

τεχνικών προδιαγραφών και ο καθορισμός όρων του ανοιχτού  διεθνή δημόσιου διαγωνισμού). Η 

διαδικασία του διαγωνισμού βρίσκεται σε εξέλιξη και για τον λόγο ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη 

του Δήμου για την προμήθεια καυσίμων – λιπαντικών για τις ανάγκες κίνησης των δημοτικών 

οχημάτων, λόγω λήξης της τρίμηνης υφιστάμενης σύμβασης η οποία διεκπεραιώθηκε με την 
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διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από την επιτροπή μας λόγω του κατεπείγοντος και για 

ενδεικτικό χρονικό διάστημα τριών μηνών (ενδεικτεικά 01/09/2013-30/11/2013), θα πρέπει να 

προβούμε στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την ανωτέρω προμήθεια, λόγω του 

κατεπείγοντος. 

Για τον λόγο αυτό,  το Τμήμα  Προμηθειών συνέταξε την με αρίθμ. Πρωτ. 27149/13-8-2013 πρόσκληση 

ενδιαφέροντος για την προμήθεια  καυσίμων – λιπαντικών για τις ανάγκες κίνησης των δημοτικών 

οχημάτων για χρονικό διάστημα τριών μηνών. 

Σχετική είναι και η από 14-8-2013  Γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης για την Προμήθεια καυσίμων 

– λιπαντικών για ενδεικτικό χρονικό διάστημα τριών μηνών από την λήξη της ισχύουσας σύμβασης, 

σύμφωνα με την οποία  η μοναδική εταιρεία η οποία υπέβαλλε προσφορά  είναι η εταιρεία «ΠΕΤΡΟΣ 

ΤΣΟΚΑΣ-ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΚΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ,  η οποία προσέφερε 

έκπτωση 0,2%. για τα καύσιμα και 0,5% για τα λιπαντικά, και η οποία, σύμφωνα με την ανωτέρω, καλύπτει 

τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας, όπως αυτές περιλαμβάνονται στο Νο 3/13 τεύχος τεχνικών 

προδιαγραφών του τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου.    

Κατόπιν των ανωτέρω, σας καλώ δεχθούμε την εισήγηση των Οικονομικών Υπηρεσιών και την 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού καθώς και την προσφορά της εταιρείας «ΠΕΤΡΟΣ 

ΤΣΟΚΑΣ-ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΚΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.»  και να εγκρίνουμε την απευθείας ανάθεση στην επιχείρησή 

αυτή της προμήθειας   καυσίμων – λιπαντικών για τις ανάγκες κίνησης των δημοτικών οχημάτων, 

λόγω λήξης της τρίμηνης υφιστάμενης σύμβασης η οποία διεκπεραιώθηκε με την διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης από την επιτροπή μας λόγω του κατεπείγοντος και για ενδεικτικό χρονικό 

διάστημα τριών μηνών (ενδεικτεικά 01/09/2013-30/11/2013),  
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη : 

1.την αρίθμ. 03/2013 Τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας 

2.Την αριθμ.πρωτ.:27158/13-8-2013 εισήγηση των Οικονομικών Υπηρεσιών  

3.Την από 13-08-2013 γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης της ανωτέρω προμήθειας 

4.την με αρίθμ. 27149/13-8-2013 Πρόσκληση ενδιαφέροντος του γραφείου προμηθειών 

5. τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και 3463/2006 καθώς και όλες τις προαναφερθείσες  

διατάξεις  

Αποφασίζει   ομόφωνα   
1.-  Εγκρίνει το με αρίθμ. 03/2013 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην 

προμήθεια καυσίμων – λιπαντικών για τις ανάγκες κίνησης των δημοτικών οχημάτων. 

2.-Α ν α θ έ τ ε ι απευθείας στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΟΚΑΣ-ΕΛΕΝΗ 

ΤΣΟΚΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ,,   την προμήθεια καυσίμων – λιπαντικών  για τις 

ανάγκες κίνησης των οχημάτων   του Δήμου Αλμωπίας για το για ενδεικτικό χρονικό διάστημα τριών 

μηνών (ενδεικτεικά 01/09/2013-30/11/2013), με ποσοστό έκπτωσης 0,2 % για τα καύσιμα & 0,5 % για 

τα λιπαντικά.  

  3. Ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ ε ί   τον Δήμαρχο  για την σύνταξη  και  υπογραφή  της  σχετικής σύμβασης 

ανάθεσης της προμήθειας 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ.  189/13 

  Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 

 Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Τα Μέλη 

Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν     Υ π ο γ ρ α φ έ ς 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Αριδαία  14-08-2013 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΠΑΣΟΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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