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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Επιτροπή προσφυγής στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
136 73 Αχαρνές
Συντάκτης: Κασιμάτης Κωνσταντίνος      

Αχαρνές,   18/01/2023

      Προς: Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Α. Επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 5214/18-01-2023 πρακτικού της Επιτροπής 

προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, που αφορά στην 

προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τα οχήματα – μηχανήματα 

και λοιπό εξοπλισμό του Δήμου Αχαρνών» λόγω της έκτακτης ανάγκης που 

δημιουργήθηκε με την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 03/08/2021 

και λόγω του ότι υπήρξε μη προβλέψιμη αύξηση τιμών των καυσίμων λόγω 

πολέμου στην Ουκρανία.

Β. Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τα οχήματα – 

μηχανήματα και λοιπό εξοπλισμό του Δήμου Αχαρνών», στην κα «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΧΑΤΖΑΚΗ», η οποία προσέφερε το συνολικό ποσό των 158.720,00 €, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %» η οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 0,50 

%, επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης χονδρικής τιμής πώλησης εκάστου 

είδους, όπως αυτή ανακοινώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων 

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τον Νομό Αττικής, κατά την 

ημέρα παράδοσης .

Κύριε Πρόεδρε,

Σε συνέχεια της με αρ. 02/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 

εγκρίθηκε η διενέργεια προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την

προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τα οχήματα – μηχανήματα και λοιπό 

εξοπλισμό του Δήμου Αχαρνών», παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε 

προσεχή συνεδρίαση για: Α. την επικύρωση ή μη του με αριθμ. πρωτ. 5214/18-01-

2023πρακτικού της Επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, 

που αφορά στην προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τα οχήματα – 

μηχανήματα και λοιπό εξοπλισμό του Δήμου Αχαρνών» λόγω της έκτακτης ανάγκης που 

δημιουργήθηκε με την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 03/08/2021 και λόγω του 
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ότι υπήρξε μη προβλέψιμη αύξηση τιμών των καυσίμων λόγω πολέμου στην Ουκρανία, και Β. 

την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τα οχήματα – 

μηχανήματα και λοιπό εξοπλισμό του Δήμου Αχαρνών», στην κα «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΑΚΗ», η 

οποία προσέφερε το συνολικό ποσό των 158.720,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % η 

οποία προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 0,50 %, επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης 

χονδρικής τιμής πώλησης εκάστου είδους, όπως αυτή ανακοινώνεται από το Παρατηρητήριο 

Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τον Νομό 

Αττικής, κατά την ημέρα παράδοσης,, .

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής               Τα μέλη της Επιτροπής

 
1. Κασιμάτης Κωνσταντίνος      2. Παπαδόπουλος Σάββας     3. Παππούς Σπυρίδων
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