
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  

ΓΖΚΝΠ ΒΗΠΑΙΡΗΑΠ 

Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α 
Από ην πξαθηηθό ηεο 08εο  ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ 

δηαιακβάλεη ηελ αξηζκ.65/2022 απόθαζε ηεο κε ζέκα: 

Απεπζείαο αλάζεζε ηκήκαηνο Α1 ηεο αξηζκ.5-2021 κειέηεο γηα «Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ 

γηα ηηο αλάγθεο Γήκνπ Βηζαιηίαο» πξνππνινγηζκνύ 37.192,81€ κε ΦΞΑ  
 

ηε Νηγξίηα εξξώλ, ζήκεξα ηελ 4ε Καξηίνπ 2022 εκέξα Ξαξαζθεπή κε ώξα έλαξμεο 10.00πκ ε 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Γήκνπ Βηζαιηίαο ζπλήιζε ζε δηα πεξηθνξάο έθηαθηε ζπλεδξίαζε ύζηεξα 

από ηελ αξηζκ.πξση.1818/03-03-2022 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ, ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν.4555/2018. 
Γηαπηζηώζεθε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ παξαβξέζεθαλ επηά (7) ελώ θιήζεθαλ όινη. 

π αξ ό λ η ε ο  α π ό λ η ε ο  
ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΚΑΠΙΑΟΗΛΝΠ ΓΗΜΑΡΥΟ 

ΞΑΠΣΑΙΗΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ  
ΒΑΓΗΘΝΙΗΑΠ ΘΔΝΓΩΟΝΠ 
ΑΓΑΚΝΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ  
ΑΓΓΔΙΑΘΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ 
ΚΞΑΙΡΖΟΑΠ ΗΩΑΛΛΖΠ  
ΡΕΗΑΓΘΑΙΝΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ 
 

 

 
Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ δεκνηηθό 
ππάιιειν Κπνζηάλε Θσκά εηδηθό 
γξακκαηέα νηθνλνκηθήο επηηξνπήο. 

Ν Ξξόεδξνο & δήκαξρνο ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο πξηλ ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο εμήγεζε ηνπο ιόγνπο ηνπ θαηεπείγνληνο ηεο πξόζθιεζεο 

ύκθσλα κε ην άξζξν 77 ηνπ Λ.4555/18 ε πξόζθιεζε επηδίδεηαη ή γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ 
πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα πνπ νξίδεηαη γηα ηε ζπλεδξίαζε. ε θαηεπείγνπζεο πεξηπηώζεηο, ε πξόζθιεζε απηή κπνξεί 
λα επηδνζεί ή λα γλσζηνπνηεζεί ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο. ηελ πξόζθιεζε πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ε 
ζπλεδξίαζε έρεη θαηεπείγνληα ραξαθηήξα. Πξηλ από ηε ζπδήηεζε ε επηηξνπή απνθαίλεηαη γηα ην θαηεπείγνλ ησλ ζεκάησλ. ηελ 
πξνθεηκέλε ζπλεδξίαζε, ην θαηεπείγνλ ηεο πξόζθιεζεο νθείιεηαη ζην όηη πξέπεη λα πξέπεη λα ιεθζεί ε απόθαζε απηή ηεο 
νηθνλνκηθήο επηηξνπήο, δηόηη ππάξρεη άκεζε αλάγθε γηα ηελ «Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ηηο αλάγθεο Γήκνπ Βηζαιηίαο» 
πξνππνινγηζκνύ 37.192,81€ κε ΦΞΑ θαη «Ξξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη ινηπώλ αλαιώζηκσλ εηδώλ 
παληνπσιείνπ γηα ην έηνο 2022 ησλ ππεξεζηώλ Γήκνπ Βηζαιηίαο θαη Λ.Ξ.» . Ρν ζώκα ζπκθώλεζε νκόθσλα. 

 

Ν  Ξ ξό ε δ ξ νο  ε ηζ ε γ νύ κ ε λ ν ο  η ν  1 ν  ηε ο  ε κ ε ξή ζ ηα ο  δ ηά η α με ο  ε ί πε :  
Με ηελ πξνγελέζηεξε αξηζκ.319/2021 πξάμε καο απνθαζίζακε: 

Δγθξίλεη ηε πξνθήξπμε Αλνηρηνύ Γηεζλή Ζιεθηξνληθνύ Γηαγσληζκνύ γηα επηινγή αλαδόρνπ γηα 
ηελ πξνκήζεηα «πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο θαη ησλ λνκηθώλ ηνπ 

πξνζώπσλ» αξρήο γελόκελεο από ηελ ππνγξαθή ηεο θάζε ζύκβαζεο, πνζνύ 759.829,00€ ρσξίο ΦΠΑ, 
δειαδή ζπλνιηθά ζην πνζό ησλ 942.187,96€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, γηα ηελ νπνία ζπληάρζεθε ε 
αξηζκ.5/2021 κειέηε από ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. 

Η πξνκήζεηα ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο αξηζκ.5/2021 ζρεηηθήο κειέηεο 
πξνκεζεηώλ θαη ηνπ ζρεδίνπ Γηαθήξπμεο, όπνπ ζα νξηζζεί θαη ε εκέξα θαη ώξα ηνπ δηαγσληζκνύ 

Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα Πεηξειαίνπ θίλεζεο, Πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, Βελδίλεο 
ακόιπβδεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηε θίλεζε ησλ νρεκάησλ, ηε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηε ζέξκαλζε 

ησλ θηηξίσλ: 
1. Σνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο 
2. Σεο Κνηλσθεινύο επηρείξεζεο Γήκνπ Βηζαιηίαο 
3. Σεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Άξδεπζεο Γήκνπ Βηζαιηίαο (Γ.Δ.Τ.Α.Β.) 
4. Σνπ Γεκνηηθνύ Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Παηδείαο Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ Γήκνπ Βηζαιηίαο 

(ΓΗΚΚΠΠΠΑ) 

5. Σεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Α΄Βάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Βηζαιηίαο 
6. Σεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Β΄Βάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Βηζαιηίαο 

Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο κειέηεο γηα ηα θαύζηκα είλαη ελδεηθηηθόο θαη ππνινγίδεηαη κε ηηο ηηκέο ηνπ 
παξαθάησ πίλαθα πνπ πξνθύπηνπλ από ην θαζεκεξηλό δειηίν επηζθόπεζεο ηηκώλ θαπζίκσλ 16-09-2021 
θαη 30-4-2021 γηα ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο 

Από ηνλ Σζηλάξε Ισάλλε ππάιιειν ηνπ Γήκνπ πήξακε ηελ από 24-02-2022 εηζήγεζε πνπ 

αλαθέξεη:  
Έρνληαο ππόςε ηα εμήο: 

α) Σελ Μειέηε αξηζ. 5/2021 ηνπ Σκήκαηνο Καζαξηόηεηαο 

  

ΑΔΑ: 6ΗΔ6Ω9Β-ΝΧΒ



 

β) Σηο απνθάζεηο έγθξηζεο δαπάλεο θαη αλάιεςεο πνιπεηνύο ππνρξέσζεο ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο 
(ΑΓΑ:642ΧΧ9Β-Ν59, ΑΓΑ:Χ8ΦΡΧ9Β-ΤΥΦ, ΑΓΑ:Φ4ΛΘΧ9Β-Φ79), ηηο βεβαηώζεηο Π.Ο.Τ. πνιπεηνύο 
ππνρξέσζεο (ΑΓΑ:ΦΠΣΞΧ9Β-ΞΛ2, ΑΓΑ:Φ66ΗΧ9Β-ΦΥΦ, ΑΓΑ:6Χ6ΙΧ9Β-ΒΚΓ), ην ζρεηηθό πξσηνγελέο 
αηηήκαηα (ΑΓΑΜ:REQ009860460 2021-12-28), 

γ) Σελ απόθαζε αξηζκ.319/2021 (ΑΓΑ:Χ0ΙΓΧ9Β-Γ2Ι) ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο 
πνπ αθνξά «Έγθξηζε κειέηεο & θαζνξηζκόο όξσλ αλνηρηνύ δηεζλνύο Ηιεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ 
πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο θαη ησλ λνκηθώλ ηνπ πξνζώπσλ 

πξνϋπνινγηζκνύ 759.829,00€ ρσξίο ΦΠΑ» 
δ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 4412/20216 πεξί νξηζκνύ θαηώηαησλ νξίσλ ζπκβάζεσλ 
ε) Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4412/2016 ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πξάμε 115/2016 ηνπ 
Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ Κι. Σκ.7: «Καηά παξέθθιηζε από ηα πξνβιεπόκελα ζηηο παξαγξάθνπο 8 θαη 9, νη 
αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνύλ λα αλαζέηνπλ ζπκβάζεηο γηα κεκνλσκέλα ηκήκαηα θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
παξόληνο Βηβιίνπ, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ εθηηκώκελε αμία κόλν ηνπ ηκήκαηνο, εθόζνλ απηή, ρσξίο 

ΦΠΑ, είλαη κηθξόηεξε από 80.000 επξώ γηα πξνκήζεηεο ή ππεξεζίεο ή από 1.000.000 επξώ γηα έξγα. 
Πάλησο, ε ζπλνιηθή αμία ησλ ηκεκάησλ πνπ αλαηίζεληαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν, δελ ππεξβαίλεη ην 20 % ηεο 
ζπλνιηθήο αμίαο όισλ ησλ ηκεκάησλ ζηηο νπνίεο έρεη δηαηξεζεί ην πξνηεηλόκελν έξγν, ε πξνηεηλόκελε 
απόθηεζε νκνηνγελώλ αγαζώλ ή ε πξνηεηλόκελε παξνρή ππεξεζηώλ». 
δ) Σηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ ηδ’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 , όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε 
από ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 4623/2019 θαη ζύκθσλα κε ην νπνίν ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αζθεί 
θαζήθνληα αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηηο ζπκβάζεηο έξγνπ, κειεηώλ, ππεξεζηώλ θαη πξνκεζεηώλ, 

αλεμαξηήησο πξνϋπνινγηζκνύ πιελ ησλ πεξηπηώζεσλ πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ Γεκάξρνπ γηα 
ηελ απεπζείαο αλάζεζε 
παξαθαινύκε γηα ηελ εηζήγεζε πξνο ηελ Ο.Δ. θαη ηε ιήςε απόθαζεο πνπ ζα αθνξά: 
Σελ εθηέιεζε ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ηνπ ηκήκαηνο Α1 ηεο κε αξηζκό 5/2021 κειέηεο κε ηίηιν 
«Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο», πξνππνινγηζκνύ 37.192,81€ κε ΦΠΑ, κε ηε 
δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/2016 (απ’ επζείαο αλάζεζε), δεδνκέλνπ όηη πιεξνύληαη νη 
πξνϋπνζέζεηο ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 6 (δελ μεπεξλνύλ ηηο 80.000€, νύηε ην 20% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο 

ησλ ηκεκάησλ ηεο κειέηεο) θαη ππάξρεη άκεζε αλάγθε ησλ παξαπάλσ εηδώλ, γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 
ππεξεζίαο, ζύκθσλα κε ην από 23/02/2022 ππεξεζηαθό ζεκείσκα ηνπ αξκόδηνπ αληηδεκάξρνπ. 
πγθεθξηκέλα ε άλσ κειέηε αληηζηνηρεί ζην 3,95% ηεο θαζαξήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πξνκήζεηαο θαπζίκσλ 
θαη είλαη θαηώηεξε ησλ 80.000,00 επξώ. 
 

ΟΜΆΓΑ Α΄ Η δαπάνη για ηην ππομήθεια καςζίμων για ηον Γήμο Βιζαληίαρ, ζηον 

οποίο θα γίνεηαι η παπάδοζη ηων καςζίμων, ωρ εξήρ: 

  

ΔΙΓΟ 
Μονάδα 

Μέηπηζηρ 
Ποζόηηηα 

Δνδεικηική Σιμή/lt  
(€) σωπίρ ΦΠΑ  

ςνολική Σιμή  
(€) σωπίρ ΦΠA  

Πεηρέιαηο ζέρκαλζες. lt. 90.000  0,756 68.040,00 
Πεηρέιαηο θίλεζες. lt. 280.000 1,106 309.680,00 
Βελδίλε Ακόισβδε. lt. 22.000 1,360 29.920,00  

   ύνολο 407.640,00  
   ΦΠΑ 24% 97.833,60  
   ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 505.473,60 

  Η ομάδα Α ςποδιαιπείηαι ζε δύο ημήμαηα: Σθοπός ηες σποδηαίρεζες είλαη λα σπάρτεη επάρθεηα ζε θαύζηκα γηα ηελ 

θίλεζε θαη ιεηηοσργία ηφλ οτεκάηφλ θαη κεταλεκάηφλ γηα ηελ εύρσζκε ιεηηοσργία ηοσ Γήκοσ ζε  πεηρέιαηο θίλεζες θαη 

βελδίλε ακόισβδε όπφς αλαθέρεηαη ζηοσς παραθάηφ πίλαθες. 

1. ηκήκα Α1-  προκήζεηα θασζίκφλ πρώηοσ ηρηκήλοσ εάλ προθύυεη έθηαθηε αλάγθε  

2. ηκήκα Α2-  προκήζεηα ηφλ σποιεηπόκελφλ κελώλ.      

  

ΣΜΗΜΑ Α1-  ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΠΡΩΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ   

ΔΙΓΟ 
Μονάδα 

Μέηπηζηρ 
Ποζόηηηα 

Δνδεικηική Σιμή/lt  
(€) σωπίρ ΦΠΑ  

ςνολική Σιμή  
(€) σωπίρ ΦΠA  

Πεηρέιαηο θίλεζες. lt. 25.750  1,106 28.479,50 
Βελδίλε Ακόισβδε. lt. 1.100 1,360 1.496,00  

   ύνολο 29.975,50  
   ΦΠΑ 24% 7.194,12  
   ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 37.169,62 

ΣΜΗΜΑ Α2-  ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΤΠΟΛΟΙΠΟΜΔΝΩΝ ΜΗΝΩΝ   

ΔΙΓΟ 
Μονάδα 

Μέηπηζηρ 
Ποζόηηηα 

Δνδεικηική Σιμή/lt  
(€) σωπίρ ΦΠΑ  

ςνολική Σιμή  
(€) σωπίρ ΦΠA  

Πεηρέιαηο ζέρκαλζες. lt. 90.000  0,756 68.040,00 
Πεηρέιαηο θίλεζες. lt. 254.250 1,106 281.200,50 
Βελδίλε Ακόισβδε. lt. 20.900 1,360 28.424,00  

   ύνολο 377.664,50  
   ΦΠΑ 24% 90.639,48  

  

ΑΔΑ: 6ΗΔ6Ω9Β-ΝΧΒ



 

   ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 468.303,98 
 

Ο Μπαιηήξαο ζηελ ιήςε ηεο απόθαζεο δειώλεη παξώλ. Οη Αγγειάθεο θαη Σδηάγθαινο ζπκθσλνύλ ζηελ 

ιήςε ηεο απόθαζεο αιιά παξαηεξνύλε όηη θαη πάιη έρνπκε θαζπζηεξήζεηο θαη έξρνληαη ηα ζέκαηα κε ηνλ 
ραξαθηεξηζκό ηνπ θαηεπείγνληνο. Μπνξνύζακε λα θηλεζνύκε λσξίηεξα θαη λα κελ ζπκβαίλνπλ απηά. Δπίζεο θαη 

πάιη έρνπκε σο θαηάιεμε ηελ απεπζείαο αλάζεζε θάηη πνπ επίζεο δηαθσλνύλ. ε θάζε πεξίπησζε δελ κπνξνύλ 
λα αθήζνπλ ηνλ Γήκν ρσξίο θαύζηκα εηδηθά γηα ηα απνξξηκκαηνθόξα αιιά λα ππάξρεη θαιύηεξνο ζπληνληζκόο 
από ηνπο δηνηθνύληεο ώζηε λα κελ θαηαιήγνπκε ζε απηή ηελ ιύζε ηεο απεπζείαο αλάζεζε. Πξνηείλνπλ λα γίλεη 
έιεγρνο αγνξάο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ηεο Νηγξίηαο γηα ηηο ηηκέο θαη ηηο δπλαηόηεηεο ησλ ηνπηθώλ πξνκεζεπηώλ.  

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε, ηελ αξηζ.5/2021 κειέηε 

ηνπ Σκήκαηνο Καζαξηόηεηαο, ηελ απόθαζε αξηζκ.319/2021 (ΑΓΑ:Χ0ΙΓΧ9Β-Γ2Ι) ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ αθνξά «Έγθξηζε κειέηεο & θαζνξηζκόο όξσλ αλνηρηνύ δηεζλνύο 

Ηιεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Βηζαιηίαο θαη ησλ 

λνκηθώλ ηνπ πξνζώπσλ πξνϋπνινγηζκνύ 759.829,00€ ρσξίο ΦΠΑ» ηελ ηήξεζε ηεο λόκηκεο 

δηαδηθαζίαο θαη ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

απνθαζίδεη θαηά 

πιεηνςεθία 

Δγθξίλεη ηελ εθηέιεζε ηεο απεπζείαο αλάζεζεο από ηνλ Γήκαξρν ηνπ ηκήκαηνο Α1 

ηεο κε αξηζκό 5/2021 κειέηεο κε ηίηιν «Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 
Γήκνπ Βηζαιηίαο», πξνππνινγηζκνύ 37.192,81€ κε ΦΞΑ, κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 

118 ηνπ Ν. 4412/2016 (απ’ επζείαο αλάζεζε), δεδνκέλνπ όηη πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο 
ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 6 (δελ μεπεξλνύλ ηηο 80.000€, νύηε ην 20% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο 

ησλ ηκεκάησλ ηεο κειέηεο) θαη ππάξρεη άκεζε αλάγθε ησλ παξαπάλσ εηδώλ, γηα ηε 
ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο, ζύκθσλα κε ην από 23/02/2022 ππεξεζηαθό ζεκείσκα ηνπ 
αξκόδηνπ αληηδεκάξρνπ. πγθεθξηκέλα ε άλσ κειέηε αληηζηνηρεί ζην 3,95% ηεο θαζαξήο 

αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πξνκήζεηαο θαπζίκσλ θαη είλαη θαηώηεξε ησλ 80.000,00€ όπσο 
θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ηεο ζρεηηθήο κειέηεο. 

ΝΚΆΓΑ Α΄ Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ηνλ Γήκν Βηζαιηίαο, ζηνλ 
νπνίν ζα γίλεηαη ε παξάδνζε ησλ θαπζίκσλ, σο εμήο: 

  

ΔΗΓΝΠ 

Κνλάδα 

Κέηξεζ

εο 

Ξνζόηεηα 

Δλδεηθηηθή 

Ρηκή/lt  

(€) ρσξίο ΦΞΑ  

Ππλνιηθή 

Ρηκή  

(€) ρσξίο 

ΦΞA  

Πεηξέιαην ζέξκαλζεο. lt. 90.000  0,756 68.040,00 

Πεηξέιαην θίλεζεο. lt. 280.000 1,106 309.680,00 

Βελδίλε Ακόιπβδε. lt. 22.000 1,360 29.920,00  

   Πύλνιν 407.640,00  

   ΦΞΑ 24% 97.833,60  

   
ΓΔΛΗΘΝ 

ΠΛΝΙΝ 
505.473,60 

  Ζ νκάδα Α ππνδηαηξείηαη ζε δύν ηκήκαηα: θνπόο ηεο ππνδηαίξεζεο είλαη λα ππάξρεη επάξθεηα 

ζε θαύζηκα γηα ηελ θίλεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ γηα ηελ εύξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ ζε  πεηξέιαην θίλεζεο θαη βελδίλε ακόιπβδε όπσο αλαθέξεηαη ζηνπο 

παξαθάησ πίλαθεο. 

1. ηκήκα Α1-  πξνκήζεηα θαπζίκσλ πξώηνπ ηξηκήλνπ εάλ πξνθύςεη έθηαθηε αλάγθε  

2. ηκήκα Α2-  πξνκήζεηα ησλ ππνιεηπόκελσλ κελώλ.      

  

ΡΚΖΚΑ Α1-  ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ ΞΟΩΡΝ ΡΟΗΚΖΛΝ   

ΔΗΓΝΠ 

Κνλάδα 

Κέηξεζ

εο 

Ξνζόηεηα 

Δλδεηθηηθή 

Ρηκή/lt  

(€) ρσξίο ΦΞΑ  

Ππλνιηθή 

Ρηκή  

(€) ρσξίο 

ΦΞA  

Πεηξέιαην θίλεζεο. lt. 25.750  1,106 28.479,50 

Βελδίλε Ακόιπβδε. lt. 1.100 1,360 1.496,00  

   Πύλνιν 29.975,50  

   ΦΞΑ 24% 7.194,12  

   
ΓΔΛΗΘΝ 

ΠΛΝΙΝ 
37.169,62 

ΑΔΑ: 6ΗΔ6Ω9Β-ΝΧΒ



 

ΡΚΖΚΑ Α2-  ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΘΑΠΗΚΩΛ ΞΝΙΝΗΞΝΚΔΛΩΛ ΚΖΛΩΛ   

ΔΗΓΝΠ 

Κνλάδα 

Κέηξεζ

εο 

Ξνζόηεηα 

Δλδεηθηηθή 

Ρηκή/lt  

(€) ρσξίο ΦΞΑ  

Ππλνιηθή 

Ρηκή  

(€) ρσξίο 

ΦΞA  

Πεηξέιαην ζέξκαλζεο. lt. 90.000  0,756 68.040,00 

Πεηξέιαην θίλεζεο. lt. 254.250 1,106 281.200,50 

Βελδίλε Ακόιπβδε. lt. 20.900 1,360 28.424,00  

   Πύλνιν 377.664,50  

   ΦΞΑ 24% 90.639,48  

  
 

ΓΔΛΗΘΝ 

ΠΛΝΙΝ 
468.303,98 

 

  

Η πξνκήζεηα θαπζίκσλ ηνπ ηκήκαηνο Α1 ζα εμππεξεηεί από ηνπο ΚΑ 20.6641.01 & 

30.6641.01 εμόδσλ ηνπ πξνππνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022. 
Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ λόκηκεο ελέξγεηεο. 

ηελ ιήςε ηεο παξνύζαο ν Μπαιηήξαο δειώλεη παξόλ ελώ νη Αγγειάθεο θαη 
Σδηάγθαινο ςεθίδνπλ αιιά έρνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο. 

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 065/2022 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Με εντολή  Δημάρχου 

 
Μποςτάνησ Θωμάσ 

Διοικητικόσ με βαθμό Α’ 

ΑΔΑ: 6ΗΔ6Ω9Β-ΝΧΒ
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