ΑΔΑ: 7ΖΔΜΩΡΥ-1ΕΛ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.01.30 12:42:13
EET
Reason:
Location: Athens

Απόσπασμα

από το πρακτικό της 3ης έκτακτης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 26

Ιανουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα

συνεδρίασε εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την οικ.1587/23.1.2018 πρόσκληση του κ.
Προέδρου.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα οκτώ, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος 2. Αντύπας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, 3.
Παπαδόπουλος Κων/νος, 4. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 5. Σερέτη Χριστίνα, τακτικά μέλη, 6. Καλούδης
Κων/νος, αναπληρωματικά μέλη, ότι οι κ.κ. 1. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 2. Αναγνώστου Ιωάννης, 3.
Μαργαρώνης Παναγιώτης, τακτικά μέλη δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Σπυρίδων Ζωγράφος.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 24/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μη λύση σύμβασης για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου
και των Νομικών Προσώπων»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Χατζηδάκης, κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει για την ανάγκη να
συζητηθεί το θέμα που αφορά την μη λύση σύμβασης για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις
ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων», εκτός ημερησίας διατάξεως.
Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης, που εισηγήθηκε την εκτός
ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, το υπ’ αριθ.
πρωτ. οικ.1977/2018 έγγραφο τoυ Διευθυντή Περιβάλλοντος –Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας, σχετικά με
την μη λύση της σύμβασης για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των
Νομικών Προσώπων», το οποίο έχει ως εξής:
Σας παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου την μη λύση του υπ΄ αριθμ.
18381/30-6-2017 συμφωνητικού με την εταιρεία ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ που αφορά στην
προμήθεια καυσίμων κίνησης των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, λόγω εξάντλησης των ποσοτήτων, για
τους ακόλουθους λόγους:
1. Δεν έχει ολοκληρωθεί ο υπ΄ αριθμ. οικ. 32475/10-11-2017 ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των
ορίων για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών
Προσώπων»
2. Σύμφωνα με τον όρο του υπ΄ αριθμ. 18381/30-6-2017 συμφωνητικού που αναφέρει ότι «η διάρκεια της
σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της με δυνατότητα παράτασης μέχρι εξαντλήσεως των
αποθεμάτων και ως εξαντλήσεως του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Σε περίπτωση εξαντλήσεως
των αποθεμάτων προ της κατά τα άνω ημερομηνίας λήξεως της σύμβασης, η παρούσα θα λύεται νωρίτερα
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ήτοι κατά την ημερομηνία εξαντλήσεως της άνω ποσότητας εκτός και αν ο Δήμος επιβεβαιώσει εγγράφως τη
μη λύση της Σύμβασης για την άνω αιτία».
3. Λόγω της ύπαρξης σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό έτους 2018, σύμφωνα με την 189/2017 Α.Ο.Ε.,
με την οποία είχε προβλεφθεί η πίστωση ποσού 9799,06 ευρώ για το έτος 2018 σε βάρος του Κ.Α.
10.6411.0001.
4. Λόγω της επιτακτικής ανάγκης του Δήμου για κίνηση των μηχανημάτων και οχημάτων του, οι οποίες είναι
αυξημένες λόγω των ιδιαίτερων καιρικών συνθηκών κατά την χειμερινή περίοδο.
Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), το άρθρο 24
του Ν. 3613/2007 και την υπ’ αριθ. 18381/30-6-2017 σύμβαση
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
2. Εγκρίνει την μη λύση της υπ’ αριθ. 18381/30-6-2017 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηλιούπολης και της
εταιρείας ΕΚΟ ΚΑΛΥΨΩ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ για την «Προμήθεια καυσίμων», σύμφωνα με το
σκεπτικό της απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 24/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΚΟΡΜΑ – ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 29.1.2018

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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