
 
 

             

                        
        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
               ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
           ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                     
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
                     ΟΡΓΑΝΩΝ 
 

    ΓΡΑΦΕΙΟ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  συνεδρίασης αρίθμ. 28/2014  της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Αλμωπίας 
 

Αριθ.Απόφ: 214/2014 Θέμα:  Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, 
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας. 

 
Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 12 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 14:00΄ συνεδρίασε έκτακτα η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου σύμφωνα με την παρ.6 εδ. γ΄ 
του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του 
Δημάρχου με αριθμό 30975/11-11-2014 που δόθηκε στο κάθε μέλος χωριστά σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών 
προσήλθαν έξι (6), δηλαδή: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.  Μπίνος Δημήτριος-Πρόεδρος 1. Κετικίδης Ιωάννης 
2. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος  
3. Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος  
4. Μπάτσης Χρήστος  
5. Παρούτογλου Νικόλαος  
6. Μπογδάνης Μιχαήλ  
7.    

 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Αλμωπίας, Τουλουμτζή Παναγιώτα για τη 
τήρηση των πρακτικών 

Ο Πρόεδρος  της Ο.Ε., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 03ο  θέμα  
ημερήσιας διάταξης,  ανέφερε τα παρακάτω: 

 
‘’Έχει προκύψει ένα θέμα, το οποίο θεωρείται κατεπείγον και αφορά την ‘’Έγκριση τεχνικών 
προδιαγραφών και την απευθείας ανάθεση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης, προκειμένου να καλυφθούν οι 
ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας για το χρονικό ενδεικτικό διάστημα από την υπογραφή της 
σύμβασης έως και την εξάντληση των ποσοτήτων και διάθεση της σχετικής πίστωσης. 
Σύμφωνα με 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, γι’ αυτό θέτω υπόψη σας την υπ.αριθ.πρωτ.:30912/11-11-2014  εισήγηση του Γραφείου 
Προμηθειών του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

 
‘’ Το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αλμωπίας 
 
   Έχοντας υπόψη 

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

ΑΔΑ: ΒΘΑΚΩΨΩ-Δ93



 
 

 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, 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» 

 Την 8763/08-04-2014 διακήρυξη για την διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια 
καυσίμων και λιπαντικών.  

 To γεγονός ότι ο παραπάνω διαγωνισμός διεξήχθη κανονικά στις 14/05/2014 και ολοκληρώθηκε 
στις 22/10/2014 με την έγκριση του προσυμβατικού ελέγχου από την υπηρεσία επιτρόπου για το 
πακέτο μόνο των λιπαντικών,  χωρίς όμως να προκύψει  ανάδοχος για τα πακέτα των καυσίμων γιατί 
δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά  και μέχρι την  έναρξη – εκτέλεση καινούργιας διαγωνιστικής 
διαδικασίας απαιτείτε μεγάλο χρονικό διάστημα ( πέραν των τριών μηνών).   

 To γεγονός ότι και οι δύο προηγηθέντες διαγωνισμοί είχαν αποβεί άγονοι διότι δεν υπήρχαν 
συμμετέχοντες προμηθευτές για τα πακέτα των καυσίμων.   

 Την επείγουσα ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του 
συνόλου των υπηρεσιών  του Δήμου (μαθητική εστία & λοιπά Δημοτικά κτίρια), λόγω  έναρξης της 
χειμερινής περιόδου, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από την οικονομική επιτροπή λόγω 
του κατεπείγοντος, διότι θα πρέπει να διασφαλιστεί  η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.  

 Τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στη 78/2014 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου   

 Την με αριθμ. Πρωτ. 30031/30-10-2014 επαναληπτική  πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια  
πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του συνόλου των υπηρεσιών  του Δήμου  για το χρονικό 
διάστημα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και μέχρι την εξάντληση των ποσοτήτων που 
αναφέρονται στην 78/2014 μελέτη. 

 Την με αριθμ. 29609/23-10-2014 άκαρπη  πρόσκληση ενδιαφέροντος του Δημάρχου Αλμωπίας για 
την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης.  

 Του γεγονότος ότι σε περίπτωση ολοκλήρωσης της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας  και την 
υπογραφή σύμβασης,  η υπογραφείσα σύμβαση, που θα προκύψει από την διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης,  λύεται αυτοδίκαια,  χωρίς καμία επίπτωση για τα συμβαλλόμενα μέρη. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/14-04-2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α΄/14-04-2014), περί 
αρνητικού ποσοστού έκπτωσης , χωρίς να υπερβαίνει το 5%. 

 Την μοναδική υποβαλλόμενη προσφορά. 
 Την από 07-11-2014 γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης για την προμήθεια καυσίμων,  για  

το χρονικό διάστημα  από την υπογραφή   της σχετικής σύμβασης έως και την εξάντληση των 
ποσοτήτων. 

   Εισηγείται  
      1.Την έγκριση των  τεχνικών προδιαγραφών που περιλαμβάνονται στη 78/2014 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου   και οι οποίες αναφέρονται παρακάτω: 
 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ cpv 09135100-5 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ               Μ.Μ.  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 
(€) 

1 Πετρέλαιο  θέρμανσης  lt 14.000 0,87 12.180,00 
  ΣΥΝΟΛΟ         
       Σύνολο 12.1800,00 

ΑΔΑ: ΒΘΑΚΩΨΩ-Δ93



 
 

      Φ.Π.Α. 23% 2.801,40 
      Συνολική Δαπάνη 14.981,40 

 
2.      Την  απευθείας ανάθεση για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης  προκειμένου να καλυφθούν οι 
ανάγκες των υπηρεσιών  του Δήμου,  για το χρονικό ενδεικτικό διάστημα από την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης έως και την εξάντληση των ανωτέρω ποσοτήτων και την κατακύρωση της προμήθειας στην 
εταιρία ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΟΚΑΣ –ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΚΑ  &  ΣΙΑ Ο.Ε. η οποία προσέφερε αρνητικό ποσοστό  
έκπτωσης   5,00%  στην διαμορφούμενη μέση τιμή της περιοχής βάση του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών 
Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ήταν η μοναδική προσφορά και η  
προσφορά της καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια καυσίμων  όπως αυτές 
περιλαμβάνονται στη 78/2014 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 
 

     Η συγκεκριμένη προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, προϋπολογισμού δαπάνης 14.981,40 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. θα βαρύνει τους παρακάτω  Κ.Α του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου 
Αλμωπίας: 
 
 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Κ.Α. 10.6643.0001 
 
 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Κ.Α. 15.6643.9001 

 
3. Την παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. ‘’ 
 
 
 
Επίσης ο Πρόεδρος της Ο.Ε έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την από 07-11-2014 
γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης,  η οποία έχει ως 
εξής: 
 

 

‘’ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              ΑΡΙΔΑΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ                            ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  07-11-2014 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  

 

 Στην  Αριδαία    και στο δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 07 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της 

εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:30 συνήλθε η επιτροπή αξιολόγησης – γνωμοδότησης προσφορών του 

άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., η οποία συγκροτήθηκε - τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 349/2013 & 165-192/2014 

αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής αντίστοιχα, προκειμένου να αξιολογήσει – γνωμοδότηση επί των 

προσφορών  για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης  για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης και μέχρι την εξάντληση των ποσοτήτων της 78/2014 μελέτης  , όπως αναφέρεται στην 

αριθμ. 30031/30-10-2014 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δημάρχου Αλμωπίας. 

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 

1. Μακρυγιάννη Πολυξένη,     μέλος  

ΑΔΑ: ΒΘΑΚΩΨΩ-Δ93



 
 

2. Σπανοπούλου Ευαγγελία,   μέλος 

3. Ροδίτου Φιλιά,                  μέλος 

 

Για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης υπέβαλλε προσφορά η εξής εταιρία:  

 

1). Η εταιρία    «ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΟΚΑΣ-ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΚΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.», ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, η 

οποία ήταν η μοναδική προσφορά και προσέφερε αρνητική έκπτωση     5 %  για το πετρέλαιο θέρμανσης. 

 Η Επιτροπή έλεγξε τα τεχνικά στοιχεία της  προσφοράς και διαπίστωσε ότι καλύπτει τις τεχνικές 

προδιαγραφές της προμήθειας, όπως αυτές περιλαμβάνονται στη 78/2014 μελέτη  της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου. 

 

 Η Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

α) Τις αριθμ. 349/2013 & 165-192/2014 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής  «περί συγκρότησης της 

επιτροπής αξιολόγησης». 

β) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 23 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

γ) Την περίπτωση VIII της παρ. 13 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του 

άρθρου 13 του Ν. 2503/1997 

δ) Τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας, όπως αυτές περιλαμβάνονται στην 78/2014 μελέτη  της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

ε) Την προσφορά  της ενδιαφερόμενης εταιρίας. 

 

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι  
Υπέρ της ανάθεσης της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης, στην εταιρεία «ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΟΚΑΣ-ΕΛΕΝΗ 

ΤΣΟΚΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, επειδή ήταν η μοναδική επιχείρηση που υπέβαλε 

προσφορά, μετά και την επαναληπτική πρόσκληση ενδιαφέροντος ,  προσφέροντας αρνητική έκπτωση   5 % για 

το πετρέλαιο θέρμανσης  και η  προσφορά της καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές 

περιλαμβάνονται στη 78/2014 μελέτη  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου,  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 

1.Μακρυγιάννη Πολυξένη                                                                1. Σπανοπούλου Ευαγγελία 

                                                                                                        2. Ροδίτου Φιλιά.                ‘’ 

        

    
Η Οικονομική  Επιτροπή αφού έλαβε 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).  

ΑΔΑ: ΒΘΑΚΩΨΩ-Δ93



 
 

 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, 
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» 

 Την 8763/08-04-2014 διακήρυξη για την διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια 
καυσίμων και λιπαντικών.  

 To γεγονός ότι ο παραπάνω διαγωνισμός  διεξήχθη κανονικά στις 14/05/2014 και 
ολοκληρώθηκε στις 22/10/2014 με την έγκριση του προσυμβατικού ελέγχου από την υπηρεσία 
επιτρόπου για το πακέτο μόνο των λιπαντικών,  χωρίς όμως να προκύψει  ανάδοχος για τα 
πακέτα των καυσίμων γιατί δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά  και μέχρι την  έναρξη – 
εκτέλεση καινούργιας διαγωνιστικής διαδικασίας απαιτείτε μεγάλο χρονικό διάστημα ( πέραν 
των τριών μηνών).   

 To γεγονός ότι και οι δύο προηγηθέντες διαγωνισμοί είχαν αποβεί άγονοι διότι δεν υπήρχαν 
συμμετέχοντες προμηθευτές για τα πακέτα των καυσίμων.   

 Την επείγουσα ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες 
του συνόλου των υπηρεσιών  του Δήμου (μαθητική εστία & λοιπά Δημοτικά κτίρια), λόγω  
έναρξης της χειμερινής περιόδου, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από την 
οικονομική επιτροπή λόγω του κατεπείγοντος, διότι θα πρέπει να διασφαλιστεί  η ομαλή 
λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.  

 Τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στη 78/2014 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου   

 Την με αριθμ. Πρωτ. 30031/30-10-2014 επαναληπτική  πρόσκληση ενδιαφέροντος για την 
προμήθεια  πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του συνόλου των υπηρεσιών  του Δήμου  
για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και μέχρι την εξάντληση 
των ποσοτήτων που αναφέρονται στην 78/2014 μελέτη. 

 Την με αριθμ. 29609/23-10-2014 άκαρπη  πρόσκληση ενδιαφέροντος του Δημάρχου 
Αλμωπίας για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης.  

 Του γεγονότος ότι σε περίπτωση ολοκλήρωσης της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας  και την 
υπογραφή σύμβασης,  η υπογραφείσα σύμβαση, που θα προκύψει από την διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης,  λύεται αυτοδίκαια,  χωρίς καμία επίπτωση για τα συμβαλλόμενα μέρη. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/14-04-2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α΄/14-04-2014), περί 
αρνητικού ποσοστού έκπτωσης , χωρίς να υπερβαίνει το 5%. 

 Την μοναδική υποβαλλόμενη προσφορά. 
 Την από 07-11-2014 γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης για την προμήθεια καυσίμων,  

για  το χρονικό διάστημα  από την υπογραφή   της σχετικής σύμβασης έως και την εξάντληση 
των ποσοτήτων. 

 την εισήγηση του Προέδρου 
 την εισήγηση του Γραφείου Προμηθειών  με αριθ.πρωτ.: 30912/11-11-2014 
 

και μετά από διαλογική συζήτηση 
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Αποφασίζει ομόφωνα 
 
 

1. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην 78/2014 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας. 

      2.Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης  προκειμένου να καλυφθούν 
οι ανάγκες των υπηρεσιών  του Δήμου,  για το χρονικό ενδεικτικό διάστημα από την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης έως και την εξάντληση των ανωτέρω ποσοτήτων και την κατακύρωση της 
προμήθειας,  στην εταιρία ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΟΚΑΣ –ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΚΑ  &  ΣΙΑ Ο.Ε. με Α.Φ.Μ 092248046,  
η οποία προσέφερε αρνητικό ποσοστό  έκπτωσης   5,00%  στην διαμορφούμενη μέση τιμή της περιοχής 
βάση του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, ήταν η μοναδική προσφορά και η  προσφορά της καλύπτει τις τεχνικές 
προδιαγραφές των προς προμήθεια καυσίμων  όπως αυτές περιλαμβάνονται στη 78/2014 μελέτη της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.  

      3.Ψηφίζει πίστωση προϋπολογισμού προϋπολογισμού δαπάνης 14.981,40 € συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. θα βαρύνει τους παρακάτω  Κ.Α του προϋπολογισμού 2014 του Δήμου Αλμωπίας: 

 
 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Κ.Α. 10.6643.0001 
 
 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Κ.Α. 15.6643.9001 

 του Δήμου Αλμωπίας: 
 

 
4. 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.  214/14 
  
 ………………………………………………………………………………………………… 
 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  12 Νοεμβρίου 2014 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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