ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πληρ. Κουκουλιώτης Ε.
Τηλ. 2313313689

Απόσπασµα
Από το πρακτικό της 26 - 6- 2012
συνεδρίασης της Ο.Ε.

Α∆Α: Β4ΛΑΩΨΕ-Ι6Ο
Αριθ. Απόφασης: 134/2012
Θέµα: Έγκριση δαπάνης για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων» µε την διαδικασία της
απευθείας ανάθεση σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 26ην Ιουνίου, ηµέρα Τρίτη
του έτους 2012 και ώρα 9ην π.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε έκτακτη συνεδρίαση
µετά από την αριθ. πρωτ. 8370/25-6-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε
στον καθένα από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6
του Ν. 3852/10.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών,
παρόντες ήταν:
α) Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Πρόεδρος β) Σιώπης Κων/νος, µέλος γ) Μπουντούρη Παρασκευή,
µέλος δ), Κουσίδης Γεώργιος, µέλος ε) Καρράς Ευστράτιος, µέλος στ) Σουσλόγλου Νικόλαος,
µέλος ζ) Σάββα Αικατερίνη, µέλος η) Αγοραστός Κων/νος, µέλος θ) Κατσαρός Ιωάννης.
Απόντες:
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέµα εκτός της ηµερησίας διάταξης και έθεσε υπ’ όψη των µελών
ότι
Έχοντας υπόψη:
Α) 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης» και ειδικότερα α) το άρθρο 1,
παραγρ. 19. εδαφ 5 αναφορικά µε την συνένωση των δήµων και β) το άρθρο 72
παραγρ. 1 εδάφιο δ) όπου η Οικονοµική Επιτροπή σε εξαιρετικά επείγουσες
περιπτώσεις µπορεί να αποφασίζει αιτιολογηµένα για τις περιπτώσεις απευθείας
ανάθεσης προµηθειών
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υπ. Απόφασης «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών
οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185Β) και συγκεκριµένα το άρθρο 3
παραγρ. 3 περιπτ. γ εδάφιο 4 όπου αναφέρονται οι περιπτώσεις όπου οι αναθέτουσες
αρχές µπορούν να συνάπτουν τις συµβάσεις προµηθειών προσφεύγοντας στη

διαδικασία των διαπραγµατεύσεων χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση προκήρυξης
διαγωνισµού για κατεπείγοντες λόγους
3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 παραγρ.1 του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα
∆ήµων και Κοινοτήτων».
4. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων».
Β) Το γεγονός ότι οι συµβάσεις µε αριθµ. πρωτ 3775, 3776/19-03-12 και αφορούσαν χρονικό
διάστηµα τριών (3) µηνών έληξαν στις 20/06/12.
Γ) Το γεγονός ότι ο δήµος προχώρησε άµεσα στην διενέργεια ανοικτού διαγωνισµού
παράλληλα µε την απευθείας ανάθεση των τριών (3) µηνών (κατακύρωση µε την µε
αριθµό 66/12-03-12 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής).
Αναλυτικότερα, ο δήµος µε την µε αριθµό 98/19-03-12 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ενέκρινε τη διενέργεια ανοικτού διεθνή διαγωνισµού και µε την µε
αριθµό 75/26-03-12 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ενέκρινε τις τεχνικές
προδιαγραφές

και

προχώρησε

στην

σύνταξη

των

όρων

διακήρυξης

του

διαγωνισµού ενδεικτικού προϋπολογισµού 292.801,50€ συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ 23%.
Στον διαγωνισµό, που διενεργήθηκε στις 15/05/12, κατατέθηκαν προσφορές από τις
εταιρίες

ΕΚΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΚΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ (χονδρική πώληση) και ΥΙΟΙ ΣΑΒΒΑ ΣΙ∆ΕΡΗ Ο.Ε (λιανική
πώληση), και στην συνέχεια το αποτέλεσµα του διαγωνισµού εγκρίθηκε µε την µε
αριθµό 119/29-05-12 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
Σύµφωνα µε το άρθρο 278 παραγρ.1 του Ν.3852/10 για τις συµβάσεις προµήθειας
αγαθών των οποίων η προϋπολογιζόµενη δαπάνης ποσού εκατό χιλιάδων
(100.000) ευρώ και µέχρι ποσού πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ διενεργείται
υποχρεωτικά προληπτικός έλεγχος νοµιµότητας αυτών, πριν την σύναψη τους από
τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είναι αρµόδιος για τον προληπτικό
έλεγχο των δαπανών τους, ο οποίος ολοκληρώνεται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες
από τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου.
Με το αριθµό πρωτ. 7348/05-06-12 έγγραφο του δήµου, µεταβιβάσθηκε ο φάκελος
για την συγκεκριµένη προµήθεια στο Ελεγκτικό συνέδριο για προσυµβατικό έλεγχο,
και µε την µε αριθµό 43/2012 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου εγκρίθηκαν τα σχέδια

σύµβασης µε τις εταιρίες ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ και ΥΙΟΙ ΣΑΒΒΑ ΣΙ∆ΕΡΗ Ο.Ε αντίστοιχα.
Ωστόσο, σύµφωνα µε το µε αριθµό πρωτ. 34192/18-06-12 έγγραφο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και τα όσα έγιναν δεκτά µε τα πρακτικά της 23ης Γεν. Συνεδρίασης της 2909-2007 Θέµα Β’ της Ολοµέλειας του Ελ.Συνεδρίου, απαιτείται χρονικό διάστηµα 15
ηµερών από την κοινοποίηση της πράξεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου (21-06-12)
µέχρι την υπογραφή του ελεγχθέντος σχεδίου σύµβασης.
∆) Τέλος, το γεγονός της φύσης της συγκεκριµένης προµήθεια η οποία αφορά καύσιµα
που είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας του
δήµου προκειµένου να µην δηµιουργηθεί κίνδυνος για την δηµόσια υγεία λόγω της µη
αποκοµιδής των απορριµµάτων και αντίστοιχα την θέρµανση των χώρων του δήµου.
καλείται η Οικονοµική Επιτροπή
1. Να εγκρίνει την δαπάνη για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων» για χρονικό
διάστηµα

δεκαπέντε

ηµερών

(15)

και

συνολικής

αξίας

18.327,00€

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεση σε
εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.
2. Να εγκρίνει τα συµβατικά τεύχη, τεχνική έκθεση και ενδεικτικό προϋπολογισµό.
3. Να αναθέσει :
α) στην εταιρία µε επωνυµία ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ. µε ΑΦΜ 094461418, ∆.Ο.Υ ΦΑΒΕ Αθηνών,
διεύθυνση Λεωφ.Γεωργικής Σχολής 136-138, Θεσσαλονίκη και τηλ. 2310-305367
την προµήθεια υγρών καυσίµων χονδρικής (πετρέλαιο κίνησης) ήτοι
Είδος

Ποσότητα

Πετρέλαιο Diesel Κίνησης Χονδρική

10.000 litra

Σύµφωνα µε το ακόλουθο ποσοστό έκπτωσης επί της µέσης χονδρικής τιµής όπως
αυτές προσδιορίζονται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκη- ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης, Τµήµα Εµπορίου & Τουρισµού.

A/A
1.

Είδος
Πετρέλαιο Diesel Κίνησης

Ποσοστό έκπτωσης
0,10%

Χονδρική
β) στην εταιρία µε επωνυµία ΥΙΟΙ ΣΑΒΒΑ ΣΙ∆ΕΡΗ Ο.Ε, µε ΑΦΜ 082297360,
διεύθυνση Μοναστηρίου 82 και τηλέφωνο 2310 517982 την προµήθεια υγρών
καυσίµων λιανικής (βενζίνη)

Είδος

Ποσότητα

Βενζίνη Αµόλυβδη

600 litra

Σύµφωνα µε το ακόλουθο ποσοστό έκπτωσης επί της µέσης λιανικής τιµής όπως
αυτές προσδιορίζονται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκη- ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης, Τµήµα Εµπορίου & Τουρισµού.
Είδος

Ποσοστό
έκπτωσης

Βενζίνη Αµόλυβδη

0,20%

Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Οµόφωνα
Α). Εγκρίνει:
• την δαπάνη για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων» για χρονικό διάστηµα δεκαπέντε
ηµερών (15) και συνολικής αξίας 18.327,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% µε την
διαδικασία της απευθείας ανάθεση σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.
• εγκρίνει τα συµβατικά τεύχη, τεχνική έκθεση και ενδεικτικό προϋπολογισµό.
Β). Αναθέτει :
α) στην εταιρία µε επωνυµία ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ. µε ΑΦΜ 094461418, ∆.Ο.Υ ΦΑΒΕ Αθηνών,
διεύθυνση Λεωφ.Γεωργικής Σχολής 136-138, Θεσσαλονίκη και τηλ. 2310-305367
την προµήθεια υγρών καυσίµων χονδρικής (πετρέλαιο κίνησης) ήτοι
Είδος
Ποσότητα

Πετρέλαιο Diesel Κίνησης Χονδρική

10.000 litra

Σύµφωνα µε το ακόλουθο ποσοστό έκπτωσης επί της µέσης χονδρικής τιµής όπως
αυτές προσδιορίζονται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκη- ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης, Τµήµα Εµπορίου & Τουρισµού.

Είδος

Ποσοστό
έκπτωσης

Πετρέλαιο Diesel Κίνησης
Χονδρική

0,10%

β) στην εταιρία µε επωνυµία ΥΙΟΙ ΣΑΒΒΑ ΣΙ∆ΕΡΗ Ο.Ε, µε ΑΦΜ 082297360,
διεύθυνση Μοναστηρίου 82 και τηλέφωνο 2310 517982 την προµήθεια υγρών
καυσίµων λιανικής (βενζίνη)
Είδος

Ποσότητα

Βενζίνη Αµόλυβδη

600 litra

Σύµφωνα µε το ακόλουθο ποσοστό έκπτωσης επί της µέσης λιανικής τιµής όπως
αυτές προσδιορίζονται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκη- ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης, Τµήµα Εµπορίου & Τουρισµού.
Είδος
Ποσοστό
έκπτωσης
Βενζίνη Αµόλυβδη

Γ). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 134/2012

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασµα
Αµπελόκηποι 26 – 6 - 2012
Ο Γραµµατέας

Ο Αντιδήµαρχος

Ε. Κουκουλιώτης

Γ. Καζαντζίδης

0,20%

