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Απόσπασμα
από το πρακτικό της 6ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 28 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την οικ. 3713/23.2.2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα πέντε, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, 3.
Μπασούρης Μαρίνος, 4. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, τακτικά μέλη, 5. Καλούδης Κων/νος,
αναπληρωματικό μέλος, ότι οι κ.κ. 1. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 2. Σερέτη Χριστίνα, 3. Αντύπας
Γεώργιος, 4. Αναγνώστου Ιωάννης, 5. Μαργαρώνης Παναγιώτης, τακτικά μέλη δεν προσήλθαν αν και
προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση
είναι ο Αντιδήμαρχος κ. Αντζινάς, οι υπάλληλοι του Δήμου κ.κ. Κατσάρης, Κακάτσιος, Μακρής, Συρίγου.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Σπυρίδων Ζωγράφος.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 54/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάθεση προμήθειας καυσίμων κίνησης (βενζίνη)».

O Προϊστάμενος του Τμήματος Διαχείρισης – Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων, κ.
Κακάτσιος, που εισηγήθηκε την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών
της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.4020/2018 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Αντζινά, που
έχει ως εξής:
Επειδή έχει παραστεί επιτακτική ανάγκη για την απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων
κίνησης(βενζίνης) των οχημάτων του Δήμου, λόγω γεγονότων που προήλθαν από την καθυστέρηση
ολοκλήρωσης της ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας προμήθειας καυσίμων του Δήμου για το έτος 2018,η
οποία δεν απορρέει από παράλειψη ή έλλειψη προγραμματισμού των Υπηρεσιών του Δήμου αλλά λόγω της
χρονοβόρας διαδικασίας που απαιτείται πλέον στους ηλεκτρονικούς ανοικτούς διαγωνισμούς.
Συγκεκριμένα: α) το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθμό 359/26.10.2017 απόφασή του ενέκρινε την
έναρξη διαδικασιών ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού: «για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για
τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού για το έτος 2018» β) με το αριθ. πρωτ:
32475/10.11.2017 δημοσιεύτηκε η περίληψη διακήρυξης του διαγωνισμού

γ) Με την αριθ. 358/2017

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης της παραπάνω προμήθειας γ) με την
αριθ. 7/17.1.2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το αριθ. 1/2017 πρακτικό αποσφράγισης
των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό δ) Με την αριθ.35/7.2.2018 απόφαση της Ο.Ε.
έγκρισης πρακτικού αποσφράγισης των οικον. προσφορών του διαγωνισμού

σύμφωνα με την οποία

προσωρινός ανάδοχος προέκυψε ο ΚΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Σταύρου. Ανάδοχος για την προμήθεια
καυσίμων κίνησης(βενζίνη) αναδείχτηκε ο ΚΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Σταύρου, προσφέροντας ποσοστό
έκπτωσης 2,5%

επί της νόμιμα διαμορφούμενης, την ημέρα παράδοσης, τιμής λιανικής μονάδας του

παρατηρητηρίου τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Σήμερα λόγω
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της χρονοβόρας αυτής διαδικασίας και με άμεσο κίνδυνο ο Δήμος μας να σταματήσει να παρέχει λειτουργίες
του που σχετίζονται με την χρήση των οχημάτων του, λόγω εξάντλησης των ποσοτήτων καυσίμων της
προηγούμενης σύμβασης , προτείνουμε ως λύση προκύπτουσα από κατεπείγουσα και επιτακτική ανάγκη,
μέρος της προμήθεια καυσίμων κίνησης(βενζίνης της ομάδας Β του διαγωνισμού) να ανατεθεί με την
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στον ανάδοχο ΚΑΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟ του Σταύρου, ποσού 9.000,00 € για το
διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής της σύμβασης της ανοικτής διαγωνιστικής
διαδικασίας. Η σύμβαση αυτή θα αποτελεί ουσιαστικά συμπληρωματικό τμήμα της συνολικής σύμβασης. Οι
λόγοι που αναγκάζουν τον Δήμο μας να προβεί στην ενέργεια αυτή, εκφεύγουν της επιρροής του Δήμου και
δεν συνιστούν υπαιτιότητά του.
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 το Ν. 4412/2016
Ομόφωνα Αποφασίζει
1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
2. Εγκρίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στον ανάδοχο ΚΑΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟ του Σταύρου,
ποσού 9.000,00 € για το διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής της σύμβασης
της ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας. Η σύμβαση αυτή θα αποτελεί ουσιαστικά συμπληρωματικό
τμήμα της συνολικής σύμβασης. Οι λόγοι που αναγκάζουν τον Δήμο μας να προβεί στην ενέργεια
αυτή, εκφεύγουν της επιρροής του Δήμου και δεν συνιστούν υπαιτιότητά του.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 54/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
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