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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               22.3.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 Αριθμός Απόφασης:  93/2021 

 

ΘΕΜΑ:   Έγκριση διενέργειας ανάθεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω 

αποκλειστικότητας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όροι διαπραγμάτευσης  για την 

ανάθεση των υπηρεσιών «Συντήρησης ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης καυσίμων και 

στόλου οχημάτων», αριθμ. μελέτης 019/21. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια 

της διαδικασίας διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση. 

 

Σήμερα την 22η του μήνα Μαρτίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:00 η 

Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 

1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’ 55/11.03.2020 τεύχος Α’) και τις διατάξεις της 

Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β’4899)  Κ.Υ.Α., μετά από την 5624/18-3-2021 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, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  οι: 1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Αποστολίδου Μαρία 3) Γυμνόπουλος Κοσμάς 4) 

Κατζικάς Γεώργιος  5) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή. 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  1) Τσομπανοπούλου Μελίσα 2) Γρούγιος Ηλίας 3) Κωνσταντίνου Κυριάκος 4) Μανωλόπουλος 

Βασίλης. 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την τακτική υπάλληλο του Δήμου Φουρκιώτη Μαρία, 

κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 9
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών: 

Έχοντας υπόψη:  

Α) Τις διατάξεις, όπως ισχύουν : 

1. Του άρθρου 206 παρ. 1 του ν.4555/18 ήτοι «Δεν απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για 

την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής 

υπηρεσίας..» 

2. Του άρθρου 72 παρ.1 περιπτ. θ και ιδ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «[…]θ) Αποφασίζει την 

κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής 

δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη 

συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς 

επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας 

αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού 

πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση. 

[…]» 

3. Του άρθρου 32την παρ.2 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:  […]β) εάν τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μπορούν να 

παρασχεθούν μόνον από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για οποιονδήποτε από τους κατωτέρω 

λόγους: αα) στόχος της σύμβασης είναι η δημιουργία ή απόκτηση μοναδικού έργου τέχνης ή 

καλλιτεχνικής εκδήλωσης, ββ) απουσία ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους, γγ) προστασία 

αποκλειστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Οι 

εξαιρέσεις που ορίζονται στις υποπεριπτώσεις ββ' και γγ' εφαρμόζονται μόνο εάν δεν υπάρχει εύλογη 
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εναλλακτική λύση ή υποκατάστατο και η απουσία ανταγωνισμού δεν είναι αποτέλεσμα τεχνητού 

περιορισμού των παραμέτρων της σύμβασης» 

4. Το άρθρο 32Α του Ν.4412/2016: «Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής των άρθρων 22 

παράγραφοι 1, 36, 72 παράγραφος 1 περίπτωση 

5. α΄, 79 παράγραφοι 1 έως 4, και 221 παράγραφοι 8 και 9, οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32: 

α) όπου η δυνατότητα ανάθεσης περιορίζεται σε έναν προκαθορισμένο συμμετέχοντα, σύμφωνα με 

την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2, με την παράγραφο 3, με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 

και την παράγραφο 6, 

6. β) λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της ανάθεσης σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2, ή 

γ) λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της συναλλαγής στην περίπτωση προμηθειών που είναι 

εισηγμένες και αγοράζονται σε χρηματιστήριο εμπορευμάτων σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της 

παραγράφου 4.Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ η διαδικασία διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους 

όρους της πρόσκλησης, όπου υπάρχει, και η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνεται σε ενιαίο 

στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης. Στην περίπτωση γ΄ δεν απαιτείται προηγούμενη πρόσκληση και 

η διαδικασία διεξάγεται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συναλλαγής. Η διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης γίνεται από τριμελές όργανο, το οποίο συγκροτείται από την Αναθέτουσα Αρχή και 

εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της 

σύμβασης» 

7. Το άρθρο 54 παρ. 7 του Ν.4412/2016 αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές ήτοι «7. Οι τεχνικές 

προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης 

κατά το άρθρο 61…» 

 

 

Επίσης, των αποφάσεων, εγγράφων της Αναθέτουσας Αρχής ήτοι: 

1. Την με αριθμ. 019/21 μελέτη από το Τμήμα Διαχείρισης- Κίνησης- Συντήρησης Οχημάτων & 

Μηχανημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας- Καθαριότητας & Περιβάλλοντος 

2.  Το με αριθμό 3777/22-02-21 τεκμηριωμένο αίτημα (ΑΔΑΜ: 21REQ008223664/03-03-21) 

3. Την με αριθμ. 328/21 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 96ΩΑΩΨΕ-ΥΕ9) 

4. Την ανάγκη για την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης 

καυσίμων και στόλου οχημάτων. 

 

κ α λ ε ί τ α ι  η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  

 

Α) Να εγκρίνει την ανάθεση των υπηρεσιών «Συντήρησης ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης 

καυσίμων και στόλου οχημάτων», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.4412/16,  με τη 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας. Πιο συγκεκριμένα, στο 

πρατήριο υγρών καυσίμων που βρίσκεται στο Αμαξοστάσιο καθώς και στα οχήματα του Δήμου έχει 

εγκατασταθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης καυσίμων και στόλου οχημάτων από την εταιρεία 

LOGICOM Α.Ε.Β.Ε.. Το αντικείμενο της Τεχνικής Υποστήριξης περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες 

που απαιτούνται, κάθε εργάσιμη ημέρα (Δευτέρα έως Παρασκευή) από τις 7:00πμ. έως και τις 15:00μμ., 

για την ορθή λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Καυσίμων του οποίου τη γνώση, 

λειτουργία και διαχείριση του λογισμικού συστήματος έχει αποκλειστικά η παραπάνω εταιρεία από την 

οποία το προμηθευτήκαμε. 

Β) Να εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν. 

Γ) Να καθορίσει τους όρους της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, όπως αυτοί 

αναφέρονται στο σχέδιο πρόσκλησης. 
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Δ) Να συγκροτήσει την τριμελή Επιτροπή για την ανάθεση των υπηρεσιών  «Συντήρησης ολοκληρωμένου 

συστήματος διαχείρισης καυσίμων και στόλου οχημάτων» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 

δημοσίευση, ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ανωτέρω Επιτροπή θα διενεργήσει τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα εισηγείται προς το 

αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης. (άρθρο 32Α του 

Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019). 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη της την ανωτέρω 

εισήγηση του  προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 (επί των καταμετρούμενων, η Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή, εκπροσωπώντας την παράταξη «Πολίτες σε δράση 

για την ανατροπή» δηλώνει ΑΠΟΧΗ λόγω διαφωνίας με τη διαδικασία διεξαγωγής του συμβουλίου) 

 

Α) Eγκρίνει την ανάθεση των υπηρεσιών «Συντήρησης ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης καυσίμων 

και στόλου οχημάτων», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.4412/16,  με τη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας. Πιο συγκεκριμένα, στο πρατήριο υγρών 

καυσίμων που βρίσκεται στο Αμαξοστάσιο καθώς και στα οχήματα του Δήμου έχει εγκατασταθεί ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης καυσίμων και στόλου οχημάτων από την εταιρεία LOGICOM Α.Ε.Β.Ε.. 

Το αντικείμενο της Τεχνικής Υποστήριξης περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται, 

κάθε εργάσιμη ημέρα (Δευτέρα έως Παρασκευή) από τις 7:00πμ. έως και τις 15:00μμ., για την ορθή 

λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Καυσίμων του οποίου τη γνώση, λειτουργία και 

διαχείριση του λογισμικού συστήματος έχει αποκλειστικά η παραπάνω εταιρεία από την οποία το 

προμηθευτήκαμε. 

Β) Eγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν. 

Γ) Kαθορίzει τους όρους της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, όπως αυτοί αναφέρονται 

στο σχέδιο πρόσκλησης. 

Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα 

1 Ρουσσέτης Ηλίας ΤΕ Τεχνολόγων Μηχ/γων 

Μηχανικών 

2 Φωτέα Κατερίνα ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

3 Ταχτσίδης  Νίκος ΔΕ Διοικητικών 

 Αναπληρωματικά Μέλη  

1 Καζαντζής Γεώργιος ΔΕ Οδηγών 

2 Κασινάκης Κωνσταντίνος ΔΕ Οδηγών 

3 Παπαμιχαλάκης Εμμανουήλ ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων 

αυτοκινήτων 
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Δ) Εγκρίνει την συγκρότηση  τριμελούς Επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών  «Συντήρησης 

ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης καυσίμων και στόλου οχημάτων» με τη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ανωτέρω Επιτροπή θα διενεργήσει τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα εισηγείται προς το 

αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης. (άρθρο 32Α του 

Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019). 

 

 

Δ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  93/2021. 

 

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

 

Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  23.3.2021  

         

      O Πρόεδρος  

 

 Καζαντζίδης Γεώργιος 

 

Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα 

1 Ρουσσέτης Ηλίας ΤΕ Τεχνολόγων Μηχ/γων 

Μηχανικών 

2 Φωτέα Κατερίνα ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

3 Ταχτσίδης  Νίκος ΔΕ Διοικητικών 

 Αναπληρωματικά Μέλη  

1 Καζαντζής Γεώργιος ΔΕ Οδηγών 

2 Κασινάκης Κωνσταντίνος ΔΕ Οδηγών 

3 Παπαμιχαλάκης Εμμανουήλ ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων 

αυτοκινήτων 


