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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 14ης/15-5-2019 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Ωραιοκάστρου
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για 1) έγκριση της μελέτης «Προμήθεια
καυσίμων κίνησης» προϋπολογισμού 101.034,87 ευρώ, 2) έγκριση
διενέργειας της «Προμήθειας καυσίμων κίνησης» προϋπολογισμού
101.034,87 ευρώ με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016 και 3)
καθορισμό των όρων και του τρόπου διεξαγωγής της διαδικασίας με
διαπραγμάτευση
της
«Προμήθειας
καυσίμων
κίνησης»
προϋπολογισμού 101.034,87 ευρώ.

Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα την Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019 και ώρα 10:00, στο Δημοτικό
Κατάστημα, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ 6 εδ. γ΄
του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την
10117/14-5-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία,
δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, παραβρέθηκαν τα πέντε (5), δηλαδή:
Παρόντες
1.
2.
3.
4.
5.

Απόντες

Κοϊτσίδης Παναγιώτης
Αταμιάν Μπέδρος - Εσαη
Ζιακούλης Ηλίας
Καραστερίου Ευάγγελος
Χατζηαντωνίου Ευάγγελος

1.
2.
3.
4.

Λοκοβίτης Νικόλαος
Λαζαρίδης Γεώργιος
Καρασαββίδης Δημήτριος
Παπακωνσταντίνου Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τoν υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου κ. Νικόλαο
Nάσση.
Ο Πρόεδρος ζήτησε την έγκριση της έκτακτης συνεδρίασης (σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 6 εδ. γ’ του Άρθρου 75 του Ν.3852/2010), λόγω του
κατεπείγοντα χαρακτήρα και των χρονικών περιορισμών του θέματος. Το σώμα
δέχτηκε ομόφωνα τη διεξαγωγή της συνεδρίασης και τη συζήτηση του θέματος.
Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο θέμα, της ημερήσιας διάταξης, είπε τα
εξής:
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Σας καλώ, σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του
ν. 3852/10, όπου αναφέρεται ότι η «Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την
κατάρτιση όρων, σύνταξη διακηρύξεων, διεξαγωγή και κατακύρωση όλων των
δημοπρασιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία» και βάσει της υπ’ αριθ. πρωτ.
10061/14-5-2019 εισήγησης του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Ισαάκ
Ξανθόπουλου να:
1. Εγκρίνουμε τη μελέτη «Προμήθεια καυσίμων κίνησης» προϋπολογισμού
101.034,87 ευρώ.
2. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της «Προμήθειας
καυσίμων κίνησης»
προϋπολογισμού
101.034,87
ευρώ
με
τη
διαδικασία
της
διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ
του ν. 4412/2016.
3. Καθορίσουμε τους όρους και τον τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας με
διαπραγμάτευση της «Προμήθειας καυσίμων κίνησης» προϋπολογισμού
101.034,87 ευρώ.
Αναλυτικότερα η εισήγηση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου αναφέρει τα εξής:

-

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010
Διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2 περ. γ του ν. 4412/2016

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Με την προηγούμενη ανάθεση προσπαθήσαμε να εξασφαλίσουμε την ομαλή
λειτουργία του Δήμου λόγω του έκτακτου γεγονότος της παραίτησης του
αναδόχου.
Σήμερα δυστυχώς δεν έχει προχωρήσει η χρονοβόρα διαδικασία του
διαγωνισμού.
Για τον λόγο αυτό προτείνεται να αναθέσουμε με τη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης το ποσό ήταν 101.034,87 ευρώ το οποίο εξασφαλίζει το Δήμο
για τους επόμενους πέντε μήνες.
Η προηγούμενη ανάθεση δεν μπορούσε να προβλέψει τα απρόβλεπτο γεγονός
της κακοκαιρίας το οποίο και κατανάλωσε μεγάλο μέρος του υπολογισμού μας,
Είναι επιτακτική ανάγκη η προμήθεια καυσίμων για την εύρυθμη και ομαλή
λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου μας και την κίνηση των οχημάτωνμηχανημάτων. Αναφερόμαστε στο μεγαλύτερο ποσοστό του στόλου του Δήμου
και αφορά οχήματα και μηχανήματα αλλά κυρίως απορριμματοφόρα, τα οποία
εάν δεν κινηθούν και δεν γίνει αποκομιδή των απορριμμάτων, ελλοχεύει κίνδυνος
για την δημόσια υγεία και ασφάλεια κατοίκων.
Οι εξαιρετικά επείγοντες λόγοι συνίστανται:
1. Στο πραγματικό γεγονός ότι υπάρχει ακινητοποίηση του στόλου οχημάτων
με όλες τις συνέπειες αυτό μπορεί να έχει, όπως: α) Επιπτώσεις στην
υγεία των δημοτών αλλά και των επισκεπτών από την μη αποκομιδή
απορριμμάτων. β) Τη δυσλειτουργία που προκαλεί στις εξαρτώμενες
υπηρεσίες του δήμου μας.
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Άμεσα η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ συνέταξε σχετική μελέτη για
την ποσότητα καυσίμων (πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης) που
κρίνεται αναγκαία για κάλυψη των αναγκών του για χρονικό διάστημα πέντε
μηνών και το οποίο και ο συνολικός ενδ. Προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό
των 101.034,87 ευρώ (με ΦΠΑ).
Το χρονικό διάστημα των πέντε μηνών κρίθηκε αναγκαίο με βάση την εμπειρία
χρονικά κατάλληλο ώστε να τελειώσει ο διεθνής διαγωνισμός ο οποίος βρίσκεται
στη φάση των πρακτικών.
Αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής
Σύμφωνα με την περίπτ. δ, της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 η
Οικονομική Επιτροπή « αποφασίζει αιτιολογημένα για τις περιπτώσεις απευθείας
ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και
εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.
Πρόβλεψη του νόμου:
- Η διάταξη του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016,
- “2. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών
και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: […] γ) στο
μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης
οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι
δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές,
κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις
που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της
κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν
από δική τους ευθύνη”.
Πλαίσιο εφαρμογής του νόμου:
Δεδομένου ότι ο Δήμος τεκμηριώνει την προσφυγή σε διαπραγμάτευση μιας και
i) η ύπαρξη της κατεπείγουσας ανάγκης δεν συμβιβάζεται με τις προθεσμίες
που επιτάσσουν άλλες διαδικασίες που μπορούσαμε να
ακολουθήσουμε - συνοπτικός διαγωνισμός.
ii) Υπάρχει αιτιώδης σχέση συνδέσμου μεταξύ του απροβλέπτου γεγονότος
και της κατεπείγουσας ανάγκης που ανακύπτει,
iii) οι περιστάσεις σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του
Δήμου Ωραιοκάστρου, και τέλος,
iv) η ανάθεση της εν λόγω σύμβασης γίνεται στο μέτρο που είναι απολύτως
απαραίτητο μέχρι τη λήξη της διαγωνιστικής διαδικασίας
Καθορισμός των όρων και του τρόπου διεξαγωγής της διαδικασίας
με διαπραγμάτευση της «Προμήθειας καυσίμων κίνησης»
Πρέπει να κληθούν εγγράφως και ονομαστικά στη διαδικασία διαπραγμάτευσης
οι εταιρείες ή τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν σχετική άδεια λειτουργίας
πρατηρίου υγρών καυσίμων στα διοικητικά όρια του Δήμου Ωραιοκάστρου, να
υπάρξει ανακοίνωση Δημάρχου, η οποία θα αναρτηθεί στον πίνακα
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ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου, να
καθοριστεί η ημέρα
Πέμπτη 16/5/2019 και ώρα 11:00 ότι δύναται οι
ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τα εκεί αναφερόμενα δικαιολογητικά. Την ίδια
μέρα θα πρέπει να συνέλθει η Οικονομική Επιτροπή να επικυρώσει την απόφαση
και να αναθέσει την προμήθεια καυσίμων.
Επίσης πρέπει να ορίζουμε ότι τους προμηθευτές θα δεσμεύουν όλοι οι όροι που
καθορίστηκαν στην συνημμένη μελέτη που εγκρίνει η Οικονομική Επιτροπή
καθώς και οι όροι της διακήρυξης του διεθνούς διαγωνισμού. (Δες σχετικά ΣΤ΄
Κλιμάκιο 11/2018 , Τμήμα VI 452/2018).
Στην υπ’ αριθ. 3/2019 μελέτη περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η περιγραφή αυτή αφορά την προμήθεια πετρελαίου κίνησης και αμόλυβδης
βενζίνης, για την κίνηση των οχημάτων του Δήμου Ωραιοκάστρου.
Συγκεκριμένα η προμήθεια αφορά στην προμήθεια καυσίμων diesel (πετρέλαιο
κίνησης) και βενζίνης αμόλυβδης 95 οκτανίων τουλάχιστον, για τις ανάγκες
κίνησης των οχημάτων του Δήμου, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα.
Οι ποσότητες που αναφέρονται στην μελέτη, μπορούν να αυξομειωθούν χωρίς
να υπάρξει αλλαγή στον συνολικό προϋπολογισμό (λόγω μεταβολής της τιμής
μονάδας των καυσίμων ή και των αναγκών).
Ως τιμή μονάδας εκκίνησης είδους για τα καύσιμα, ορίσθηκε ο μέσος όρος τιμής
της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων και του πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης
της 13-5-2019 στον Νομό Θεσσαλονίκης.
Η έκπτωση που θα προσφέρουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι για τα καύσιμα, θα
υπολογίζεται επί των ισχυόντων τιμών για κάθε διάστημα προμήθειας του υλικού.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των
101.034,87 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%.

Κωδικοί CPV:
Αμόλυβδη βενζίνη: 09132100-4
Diesel κίνησης: 09134200-9
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
[ Όλες οι τιμές σε ευρώ, η τιμή λίτρου στρογγυλοποιημένη στο τρίτο δεκαδικό]

Κατανομή κατά ομάδες
Α/Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
lt

ΕΙΔΟΣ

1

βενζίνη αμόλυβδη

4879

2

πετρέλαιο κίνησης

58142

ΤΙΜΗ
1,621 €
1,391 €

Σύνολο

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
6.786,69
94.248,18
101.034,87 €

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Επειδή οι τιμές δεν είναι σταθερές, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός έχει γίνει με
βάση τις τιμές που ισχύουν την 22/3/2019 (Πίνακας τιμών Παρατηρητηρίου Τιμών
Υγρών Καυσίμων, Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων)
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΝΟΜΟΥ

.ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

13/5/2019

Βενζίνη αμόλυβδη 95 ROZ

1,621 €

Πετρέλαιο κίνησης

1,391 €

(1) = Μέση Τιμή με ΦΠΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Άρθρο 1ο

Βενζίνη Αμόλυβδη 95 οκτανίων
Η αμόλυβδη βενζίνη πρέπει να έχει αριθμό Οκτανίων τουλάχιστον ίσο με 95 RON
και να πληροί τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις για τα φυσικά και χημικά
χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:
 Του Ν. 3054/02 (ΦΕΚ Α΄ 230) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και
άλλες διατάξεις»,
 ΚΥΑ 316/2010/12 (ΦΕΚ Β΄ 501/2012) «Προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την
οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»
 ΚΥΑ 117/2014/15 (ΦΕΚ Β΄ 921/2015) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
στον τομέα της ποιότητας καυσίμων προς την Οδηγία 2014/77/ΕΕ»
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 ΚΥΑ 147/2015/16 (ΦΕΚ Β΄ 293/2016) «Καύσιμα Αυτοκινήτων - Αμόλυβδη
Βενζίνη - Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών»
 ΚΥΑ 77/2016 (ΦΕΚ Β΄ 4217/2016) «Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ
316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/2012)»

Τιμή Ενός Λίτρου (με ΦΠΑ 24%): 1,621 € (ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΑΚΟΣΙΑ
ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΧΙΛΙΟΣΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩ)
Άρθρο 2ο

Πετρέλαιο κίνησης
Το καύσιμο πετρελαιοκινητήρων diesel (πετρέλαιο κίνησης) πρέπει να έχει
αριθμό κετανίου τουλάχιστον 51 CN και να πληροί τις προδιαγραφές και τις
απαιτήσεις για τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις διατάξεις
των
 Του Ν. 3054/02 (ΦΕΚ Α΄ 230) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και
άλλες διατάξεις»,
 ΚΥΑ 316/2010/12 (ΦΕΚ Β΄ 501/2012) «Προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την
οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»
 ΚΥΑ 117/2014/15 (ΦΕΚ Β΄ 921/2015) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
στον τομέα της ποιότητας καυσίμων προς την Οδηγία 2014/77/ΕΕ»
 ΚΥΑ 460/2009 (ΦΕΚ Β΄ 67/2010) «Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 92/2009
"Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της αποφ. Α.Χ.Σ. αριθ. 514/2004 "Καύσιμα
αυτοκινήτων - Πετρέλαιο κίνησης - Απαιτήσεις και μέθοδοι Δοκιμών", (ΦΕΚ
1490/Β/9.10.2006), καθώς και της απόφασης ΑΧΣ αριθ. 513/2004
"Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της απόφασης Α.Χ.Σ. 291/2003
"Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13.10.1998, όσον αφορά
την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει"»
 ΚΥΑ 76/2016 (ΦΕΚ Β΄ 4217/2016) «Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL)
που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων-Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών»
 ΚΥΑ 77/2016 (ΦΕΚ Β΄ 4217/2016) «Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ
316/2010 (ΦΕΚ 501/Β/2012)»

Τιμή Ενός Λίτρου (με ΦΠΑ 24%) : 1,391 € (ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ
ΕΝΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΧΙΛΙΟΣΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩ)
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 2ο ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι άριστης ποιότητας και εφόσον το κρίνει η
Υπηρεσία, θα ελεγχθούν εργαστηριακά με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές
6
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2.
3.

4.

5.

ποιότητας. Η δαπάνη λήψεως δειγμάτων μεταφοράς τους στο αρμόδιο
εργαστήριο και ελέγχου τους βαρύνει τον προμηθευτή.
Αν τα είδη αποδειχτούν από τον έλεγχο ακατάλληλα, η υπηρεσία έχει δικαίωμα
να τα απορρίψει και να επιβάλλει περικοπή λόγω υποβαθμισμένης ποιότητας.
Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα να αυξομειώσει μονομερώς χωρίς
αποζημίωση ή αύξηση των τιμών τις υπό προμήθεια ποσότητες. Κατά τα
λοιπά ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Δεν επιτρέπεται μεταγενέστερη μεταβολή των εκπτώσεων επί των τιμών
μονάδας και η προμήθεια δεν υπόκειται στις διατάξεις περί αναθεωρήσεως
των τιμών μονάδας.
Τα καύσιμα κίνησης θα παραδίδονται στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 3ο ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ
1. Η προμήθεια θα αρχίσει να εκτελείται άμεσα από την υπογραφή της
2.
3.
4.

5.
6.

σύμβασης.
Η διάρκεια της σύμβασης θα καλύπτει το χρονικό διάστημα από την ανάρτηση
της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ και λήγει με την εξάντληση των ποσοτήτων
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προμηθεύσει τα είδη σύμφωνα με την
επιθυμία της αναθέτουσας αρχής τμηματικά.
Εάν παρατηρηθούν καθυστερήσεις στην προθεσμία παράδοσης και για κάθε
ημέρα καθυστέρησης θα επιβληθεί ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016.
Εάν και οι προθεσμίες αυτές παρέλθουν άπρακτες ο ανάδοχος θα κηρυχτεί
έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να προμηθεύσει τα είδη ή
παρατηρούμενων καθυστερήσεων παραδόσεως των ειδών η αναθέτουσα
αρχή έχει το δικαίωμα να διαλύσει τη σύμβαση και να κηρύξει τον προμηθευτή
έκπτωτο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 4ο ΠΛΗΡΩΜΕΣ
1. Η πληρωμή θα γίνεται από την αναθέτουσα αρχή 40 ημέρες από την έκδοση

του τιμολογίου.
2. Τον προμηθευτή οι κάθε φύσεως κρατήσεις φόροι.

ΑΡΘΡΟ 5ο ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.
Οι υποψήφιοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των
προσφορών τους.
2.
Οι υποψήφιοι θα συμπληρώσουν υποχρεωτικά στο σφραγισμένο έντυπο
προσφοράς της υπηρεσίας την έκπτωση επί τοις εκατό % (ολογράφως και
αριθμητικώς) που προσφέρουν επί της τιμής της μονάδας του είδους.
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α. Της Εμπορικής επιχείρησης:
……………………………………………………………………………...
με έδρα ………………………

οδός ……………………

Τ.Κ.………….Αριθ.

Τηλ…………………….

Β.

Της Κοινοπραξίας-Συνεταιρισμού αποτελούμενου από :

1.………………………………………………………………………………………………………………
…… με έδρα ………………………

οδός …………………… Τ.Κ.…………. Αριθ.

Τηλ…………………….

2.………………………………………………………………………………………………………………
……με έδρα ………………………

οδός …………………… Τ.Κ.…………. Αριθ.

Τηλ…………………….
3.………………………………………………………………………………………………………………
……με έδρα ………………………

οδός …………………… Τ.Κ.…………. Αριθ.

Τηλ…………………….

Έχοντας γνώση:
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ………………...πρόσκληση και αποδεχόμενοι όλα τα στοιχεία
της μελέτης ανεπιφυλάκτως, υποβάλλουμε την παρούσα προσφορά και δηλώνουμε
ότι αναλαμβάνουμε την εκτέλεση της προκείμενης προμήθειας με τα κατωτέρω
ποσοστά εκπτώσεων επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και του
προϋπολογισμού.

ΠΡΟΣΦΕΡΩ
ΕΚΠΤΩΣΗ (%)
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Τιμή λίτρου

1

ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ

1,621 €

2

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

1,391 €

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Α/Α

ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛ.

ΕΙΔΟΣ

1.

ME 64659

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ

2.

ME 57919

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ

3.

ΜΕ 66195

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

4.

ΚΗΗ 2044

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

5.

ΚΗΗ 2045

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

6.

ΚΗΗ 2046

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

7.

ΚΗΗ 2049

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

8.

ΚΗΗ 2048

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

9.

ΚΗΟ 7739

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

10.

ΚΗΟ 8861

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

11.

ΚΗΙ 7764

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

12.

ΚΗH 7132

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

13.

ΚΗΗ7134

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

14.

ΜΕ 92696

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

15.

ΜΕ 110864

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

16.

ΚΗΙ 7936

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

17.

ΚΗΙ 7206

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 8+1 Θ.

18.

ΚΗΙ 4747

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

19.

ΚΗΙ 7159

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

20.

ΚΗΙ 7162

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

21.

ΚΗΙ 7161

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

22.

ΚΗΗ 1897

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

23.

ΚΗΗ 1898

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

24.

ΚΗΗ 1899

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

25.

ΚΗΙ 7948

ΦΟΡΤΗΓΟ

26.

ΚΗΙ 6886

ΦΟΡΤΗΓΟ

27.

ΜΕ 77575

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

28.

ΜΕ 111065

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

29.

ΜΕ 108638

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

30.

ΚΗΟ 8684

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 30+1 Θ.

31.

ME 92512

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

32.

ΑΜ 65561

ΑΓΡ. ΜΗΧΑΝ.

33.

ΝΜΙ 0788

ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ

34.

ΜΕ 115676

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ
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35.

ME 62819

ΣΑΡΩΘΡΟ

36.

ΜΕ 79988

ΣΑΡΩΘΡΟ

37.

ΜΕ111168

ΣΑΡΩΘΡΟ

38.

ΜΕ 87651

ΣΑΡΩΘΡΟ

39.

ΑΜ 65695

Δ.Γ.Ε. ΔΕΝΔΡ/ΚΟΣ

40.

ΝΜΟ 0784

ΤΡΙΚΥΚΛΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

41.

ΝΜΟ 0783

ΤΡΙΚΥΚΛΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

42.

ΚΗΙ 6815

ΦΟΡΤΗΓΟ

43.

ΚΗΙ 6816

ΦΟΡΤΗΓΟ

44.

ΚΗΙ 7803

ΦΟΡΤΗΓΟ

45.

ΚΗΙ 4798

ΦΟΡΤΗΓΟ

46.

ΚΗΟ 8724

ΦΟΡΤΗΓΟ

47.

ΚΗΟ 8827

ΦΟΡΤΗΓΟ

48.

ΚΗΗ 1922

ΦΟΡΤΗΓΟ

49.

ΚΗΗ 1955

ΦΟΡΤΗΓΟ

50.

ΚΗΗ 1876

ΦΟΡΤΗΓΟ ΥΔΡΟΦΟΡΟ

51.

ΚΗΗ 6475

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

52.

KHH7163

ΦΟΡΤΗΓΟ

53.

ΚΗΙ 4696

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

54.

ΚΗΗ 3547

ΦΟΡΤΗΓΟ

55.

ΜΕ137464

ΠΟΛΥΜΗΧΆΝΗΜΑ

56.

WDB96420010276538

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10
3. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 και του Ν.4412/2016
4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 10061/14-5-2019 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου
5. Την υπ' αριθ. 3/2019 ενιαία μελέτη
6. Τους όρους του διαγωνισμού

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,
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Αποφασίζει Ομόφωνα
1. Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 3/2019 μελέτη, σύμφωνα με το εισηγητικό μέρος
της παρούσης απόφασης.
2. Εγκρίνει τη διενέργεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης της προμήθειας
με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων κίνησης», προϋπολογισμού 101.034,87
ευρώ.
3. Καθορίζει τους όρους διεξαγωγής της διαδικασίας, ως εξής:
Θα κληθούν εγγράφως και ονομαστικά στη διαδικασία διαπραγμάτευσης οι
εταιρείες ή τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν σχετική άδεια λειτουργίας
πρατηρίου υγρών καυσίμων στα διοικητικά όρια του Δήμου Ωραιοκάστρου, θα
υπάρξει ανακοίνωση Δημάρχου, η οποία θα αναρτηθεί στον πίνακα
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Καθορίζει την ημέρα Πέμπτη 16/5/2019 και ώρα 11:00 κατά την οποία δύνανται
οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τα εκεί αναφερόμενα δικαιολογητικά.
Την ίδια μέρα θα συνέλθει η Οικονομική Επιτροπή να επικυρώσει την απόφαση
και να αναθέσει την προμήθεια καυσίμων.
Τους προμηθευτές θα δεσμεύουν όλοι οι όροι που καθορίστηκαν στην συνημμένη
μελέτη που εγκρίνει η Οικονομική Επιτροπή καθώς και οι όροι της διακήρυξης
του διεθνούς διαγωνισμού (δες σχετικά ΣΤ΄ Κλιμάκιο 11/2018, Τμήμα VI
452/2018).

4. Καθορίζει ως τρόπο διεξαγωγής, τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για
την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης», προϋπολογισμού 101.034,87 ευρώ.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 75/2019

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ

11

