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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 15ης/16-5-2019 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Ωραιοκάστρου
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων του Δήμου
Ωραιοκάστρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. δ του ν.
3852/2010 και του άρθρου 32 παρ.2 περ.γ του Ν. 4412/16.

Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα την Πέμπτη, 16 Μαΐου 2019 και ώρα 11:30, 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
10198/15-5-2019 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
Ζιακούλης Ηλίας
Καραστερίου Ευάγγελος
Χατζηαντωνίου Ευάγγελος
Λοκοβίτης Νικόλαος

1.
2.
3.
4.

Αταμιάν Μπέδρος - Εσαή
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 και μοναδικό θέμα, της ημερήσιας
διάταξης, είπε τα εξής:
Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ' αριθ. 75/2019 (ΑΔΑ: ΩΠΨΛΩΗΖΡ0Β) απόφασή της με τίτλο «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,
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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», ενέκρινε τα προαναφερόμενα.
Αναλυτικότερα στην από 16-5-2019 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου
κ. Ισαάκ Ξανθόπουλου, αναφέρονται τα κάτωθι:
«Ήδη η οικονομική επιτροπή έχει λάβει την απόφαση 75/2019.
Το πρόβλημα με την ακινητοποίηση των απορριμματοφόρων είναι υπαρκτό.
Μετά την τελευταία απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προχωρήσαμε ως
Δήμος:
- στην έγγραφη αποστολή της πρόσκλησης ενδιαφέροντος σε πέντε οκτώ
πρατήρια καυσίμων που εδρεύουν στο Ωραιόκαστρο,
- στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου (σχετική βεβαίωση),
- ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός.
Σήμερα γνωρίζουμε ότι στη διαδικασία κατατέθηκε μια προσφορά.
Δεδομένου όμως ότι η εγκύκλιος 23/2017 του Υπουργείου Υποδομών &
Μεταφορών με Αρ. Πρωτ. ΔΝΣ/ΟΙΚ.91224/ΦΝ 466 σε διευκρινήσεις σχετικά με
την εφαρμογή του Ν. 4412/2016 διευκρινίζει ότι στις εξαιρετικές διαδικασίες όπως
του άρθρου 32 δεν απαιτείται πρακτικό από την Επιτροπή διαγωνισμού και
δεδομένου ότι σε ανάλογη διαδικασία στον Δήμο μας δεν χρησιμοποιήθηκε
προτείνω να συνεχίσουμε τη διαδικασία.
Έχοντας υπόψη:
-

-

-

τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ παρ. 1 του ν. 4412/2016 (Δημόσιες
Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/214/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),
τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1δ του ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης»,
τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, όπως αναφέρθηκαν και τεκμηριώθηκαν στην
απόφαση 75/2019
προτείνεται να:

1.

Αναθέσουμε απ’ ευθείας στην εταιρεία Τσαϊά Αριστομένη & Σια Ο.Ε.
«Πρατήριο Υγρών Καυσίμων με Α.Φ.Μ.: 999305268, Δ.Ο.Υ.: Α΄ Θεσσαλονίκης
την προμήθεια καυσίμων (πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης) μέχρι του
ποσού των 101.034,87 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με τιμή όπως
αυτή προσδιορίζεται από Τμήμα Εμπορίου, λόγω των έκτακτων γεγονότων.

2.

Η ανάθεση γίνεται έναντι του ποσού των 101.034,87 ευρώ με τον ΦΠΑ.
Η δαπάνη θα βαρύνει τους κωδικούς ΚΑ 20.6641.1011, 30.6641.1008,
35.6641.1008
3.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης αφορά το χρονικό διάστημα από την
υπογραφή της έως την εξάντληση του παραπάνω ποσού.
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4.

Δεν θα τροποποιηθούν ουσιωδώς οι όροι που τέθηκαν με τη διακήρυξη του
σε εξέλιξη ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού.

5.

Να εξουσιοδοτήσουμε τον
σύμβασης».

Δήμαρχο

στην υπογραφή

της σχετικής

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
1.
2.
3.
4.
5.

Την εισήγηση του Προέδρου
Το άρθρο 72 παρ 1 εδάφιο ε’ του ν. 3852/10 ΦΕΚ 87/20100 τ. Α
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (αρ. 106 και αρ. 32 παρ. 2α)
Την υπ' αριθ. 75/2019 (ΑΔΑ: ΩΠΨΛΩΗΖ-Ρ0Β) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Την από 16-5-2019 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,

Αποφασίζει Ομόφωνα
1. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση, στην εταιρεία Τσαϊά Αριστομένη & Σια Ο.Ε.
«Πρατήριο Υγρών Καυσίμων με Α.Φ.Μ.: 999305268, Δ.Ο.Υ.: Α΄
Θεσσαλονίκης την προμήθεια καυσίμων (πετρελαίου κίνησης, βενζίνης
αμόλυβδης)
μέχρι
του
ποσού
των
101.034,87
ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με τιμή όπως αυτή προσδιορίζεται από
Τμήμα Εμπορίου, λόγω των έκτακτων γεγονότων.
2. Η ανάθεση γίνεται έναντι του ποσού των 101.034,87 ευρώ με τον ΦΠΑ. Η
δαπάνη θα βαρύνει τους κωδικούς ΚΑ 20.6641.1011, 30.6641.1008,
35.6641.1008
3. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης αφορά το χρονικό διάστημα από την
υπογραφή της έως την εξάντληση του παραπάνω ποσού.
4. Δεν θα τροποποιηθούν ουσιωδώς οι όροι που τέθηκαν με τη διακήρυξή
του σε εξέλιξη ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού.
5. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 76/2019

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ
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