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Αξηζ. Απνθ. 170/2019
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην Πξαθηηθό 35 /25-10-2019 Καηεπείγνπζαο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο
Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ Ζαθύλζνπ.
εο

ΘΕΜΑ: «Έγθξηζε απόθαζεο Δεκάξρνπ γηα ηελ
πξνκήζεηαο θαπζίκσλ»

θαηεπείγνπζα αλάζεζε

ηε Εάθπλζν, ζήκεξα ηελ 25 Οθησβξίνπ 2019 εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 14.00
ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Εαθχλζνπ ζπλήιζε ζε θαηεπείγνπζα
ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Εαθχλζνπ, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκ.
πξση. 24425/22-10-2019 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ απηήο, πνπ επηδφζεθε λφκηκα κε
απνδεηθηηθφ ζηα κέιε, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζχλνιν ελλέα (9) κειψλ βξέζεθαλ
παξφληα έμη (6), ήηνη:
ΠΑΡΟΝΣΕ
1.- Αξεηάθεο Νηθήηαο , Πξφεδξνο
2.- Πξαζζάο Βαζίιεηνο
3.- Καςακπέιε Βαζηιηθή
4.- Καθνιχξεο ηαχξνο
5.- Ξέλνο Αλδξέαο
6.- Κφθιαο Φψηηνο

ΑΠΟΝΣΕ
1.- Μαξηλάθεο Αλδξέαο,
2.- Αβξάκεο Παλαγηψηεο
3.- Καξαθάο σηήξηνο

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ απφ ηνλ θ. Κιακπάλε Γηνλχζην πξντζηάκελν Γ/λζεο
Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ.
Ο θ. Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο αλαπιεξψζεθε λνκίκσο απφ ηνλ θ. Πξαζζά Βαζίιεην
Ο θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη αλαθέξεη φηη:
Με ηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10 νξίδνληαη ηα εμήο:
«5. Ο πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο θαιεί ηα κέιε ηεο ζε ζπλεδξίαζε κε γξαπηή
πξφζθιεζε, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, φπνηε ην
δεηήζεη ν δήκαξρνο ή ην έλα ηξίην (1/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ
κειψλ ηεο. ……»
6. Ζ πξφζθιεζε δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ. Ζ πξφζθιεζε επηδίδεηαη ή
γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα
πνπ νξίδεηαη γηα ηε ζπλεδξίαζε. ε θαηεπείγνπζεο πεξηπηψζεηο, ε πξφζθιεζε απηή
κπνξεί λα επηδνζεί ή λα γλσζηνπνηεζεί ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο. ηελ πξφζθιεζε
πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε ζπλεδξίαζε έρεη θαηεπείγνληα
ραξαθηήξα. Πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε ε επηηξνπή απνθαίλεηαη γηα ην θαηεπείγνλ ησλ
ζεκάησλ.»
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Σα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο παξνχζαο ζπλεδξίαζεο
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ κε αξηζκ. πξση. 24425/22-10-2019 πξφζθιεζε πνπ ζαο
έρεη απνζηαιεί ελ ησ κεηαμχ έρεη πξνθχςεη έλα αθφκε ζέκα, ην νπνίν ζεσξείηαη θαηά
ηελ θξίζε κνπ θαηεπείγνλ θαη πξέπεη λα ζπδεηεζεί θαηά πξνηεξαηφηεηα θαη αθνξά
ηελ Έγθξηζε απόθαζεο Δεκάξρνπ γηα ηελ θαηεπείγνπζα αλάζεζε πξνκήζεηαο
θαπζίκσλ θαη παξαθαιεί ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ α)
γηα ην θαηεπείγνλ ηεο ζπλεδξίαζεο θαη β) γηα ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο εθηφο
εκεξήζηαο δηάηαμεο
Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή
Αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ πξφηαζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο
θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε
Οκόθσλα
Απνθαζίδεη α) ην θαηεπείγνλ ηεο παξνχζαο ζπλεδξίαζεο θαη β) ηε ζπδήηεζε ηνπ
ζέκαηνο Έγθξηζε απόθαζεο Δεκάξρνπ γηα ηελ
θαηεπείγνπζα αλάζεζε
πξνκήζεηαο θαπζίκσλ εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ιφγσ ηεο θαηεπείγνπζαο θχζεο
ηνπ.
ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα
Έγθξηζε απόθαζεο Δεκάξρνπ γηα ηελ θαηεπείγνπζα αλάζεζε πξνκήζεηαο
θαπζίκσλ ιέεη φηη:
«ηνλ Γήκν Εαθχλζνπ ππάξρεη αλάγθε γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ,
(ακφιπβδεο βελδίλεο θαη πεηξειαίνπ θίλεζεο) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θίλεζε &
ιεηηνπξγία ησλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ φισλ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ
Εαθχλζνπ, ησλ αλαγθψλ ηνπ Έηνπο 2019.
πγθεθξηκέλα ε ελέξγεηα γίλεηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ δήκνπ κέρξη
ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ ηνπ Γήκνπ ν νπνίνο βξίζθεηαη ζην
ζηάδην ηνπ πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ, θαζψο έρνπλ ειεγζεί ηα δηθαηνινγεηηθά
ζπκκεηνρήο θαη νη ηερληθέο πξνζθνξέο απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ
Γηαγσληζκνχ θαη αλακέλνληαη νη επφκελεο ελέξγεηεο.
Δπεηδή ε νκαιή θίλεζε ησλ νρεκάησλ άπηεηαη δεηεκάησλ Γεκφζηαο πγείαο,
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θιπ, ηνπ Γήκνπ, θξίλεηαη αλαγθαίν λα ππάξμεη κηθξή
πξνκήζεηα θαπζίκσλ κέρξη ηελ πκβαζηνπνίεζε ηνπ Αλαδφρνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ
Γηαγσληζκνχ, θαζώο ήδε ν Δήκνο ιόγσ θαη ησλ δαζηθώλ ππξθαγηώλ ηνπ
θαινθαηξηνύ έρεη μεκείλεη από θαύζηκα.
Ζ Γηεχζπλζε Σερληθψλ ππεξεζηψλ έρεη ζπληάμεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζψο
θαη ην Πξσηνγελέο αίηεκα ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο.
χκθσλα ινηπφλ κε ηηο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο, ν πξνυπνινγηζκφο ηεο ελ ιφγσ
παξνρήο ππεξεζίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 11.040,96 €, ελψ ε δηάξθεηα ηεο ζα είλαη
έσο ηελ εμάληιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ πνζνηήησλ ή κέρξη ηελ ζπκβαζηνπνίεζε ηνπ
ειεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ.
Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ηα αλσηέξσ πξνβιήκαηα θαη ιακβάλνληαο ππφςε:
- ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010
- ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηδίσο ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 116 θαη 117.
- ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζ. 32 παξ.γ ηνπ Ν. 4412/2016: «ζην κέηξν πνπ είλαη απνιύησο
απαξαίηεην, εάλ ιόγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο νθεηιόκελεο ζε γεγνλόηα
απξόβιεπηα γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή, δελ είλαη δπλαηή ε ηήξεζε ησλ
πξνζεζκηώλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο αλνηθηέο, θιεηζηέο ή αληαγσληζηηθέο
δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε.
Οη πεξηζηάζεηο πνπ επηθαινύληαη νη
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αλαζέηνπζεο αξρέο γηα ηελ αηηηνιόγεζε ηεο θαηεπείγνπζαο αλάγθεο δελ πξέπεη
ζε θακία πεξίπησζε λα απνξξένπλ από δηθή ηνπο επζύλε».
- ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, φπσο ηζρχεη
- ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008
- ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 203 θαη 205 ηνπ Ν.4555/2018 (ΦΔΚ 133α/18)
-ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 παξ 2 ηνπ Ν.3852/2010: «Όηαλ δεκηνπξγείηαη άκεζνο
θαη πξνθαλήο θίλδπλνο ή απεηιείηαη άκεζε δεκία ησλ δεκνηηθώλ ζπκθεξόλησλ
από ηελ αλαβνιή ιήςεο απόθαζεο, ν δήκαξρνο κπνξεί λα απνθαζίζεη γηα
ζέκαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηόηεηα ηεο νηθνλνκηθήο ή ηεο επηηξνπήο
πνηόηεηαο δσήο. ηελ πεξίπησζε απηή νθείιεη λα ππνβάιεη πξνο έγθξηζε ηε
ζρεηηθή απόθαζή ηνπ θαηά ηελ επόκελε ζπλεδξίαζε ηεο αληίζηνηρεο επηηξνπήο».
Έιαβα ηελ απφθαζε 451/2019 κε ηελ νπνία αλαζέησ ηελ επείγνπζα πξνκήζεηα
θαπζίκσλ ζηνλ «Σζνπξάθε Νηθφιαν ηνπ π. – πξαηήξην θαπζίκσλ».
Καιψ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ ιάβεη ππ φςηλ ηεο ηα αλσηέξσ θαη ηδηαίηεξα ην
αξ. 58 παξ. 2 ηνπ Ν. 3852/2010,
Να εγθξίλεη ηελ Απφθαζε κνπ κε αξ. 451/2019» ε νπνία έρεη σο εμήο:
Αξηζ. Απνθ: 451
ΘΕΜΑ: Απ’ επζείαο αλάζεζε γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «ΠΡΟΜΗΘΕΘΑ
ΚΑΤΘΜΩΝ ΕΣΟΤ 2019».
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ
Έρνληαο ιάβεη ππ’ φςηλ :
1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010
2. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηδίσο ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 116, 117 & 32
παξ. γ.
3. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, φπσο ηζρχεη
4. ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008
5. ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 203 θαη 205 ηνπ Ν.4555/2018 (ΦΔΚ 133α/18)
6. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 παξ 2 ηνπ Ν.3852/2010
7. ηελ ππ’ αξηζκ. 58/2019 κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ
κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκήζεηαο.
8. ηηο εμεηδηθεπκέλεο πηζηψζεηο ζηνπο ΚΑ 10.6641.001, 15.6641.001, 20.6641.001,
30.6641.001, 35.6641.001, 50.6641.001 κε πεξηγξαθή «ΠΡΟΜΗΘΕΘΑ
ΚΑΤΘΜΩΝ ΕΣΟΤ 2019» απφ ηδίνπο πφξνπο,, ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ
Γήκνπ Εαθχλζνπ.
9. Σν ππ’ αξηζ. 24448/22-10-2019 πξσηνγελέο αίηεκα ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ
Τπεξεζηψλ (ΑΔΑΜ: 19REQ005740222 2019-10-22)
10. α) Σηο ππ’ αξηζ. Α493-Α494-Α495-Α496-Α497-Α498 απνθάζεηο αλάιεςεο
ππνρξέσζεο θαη β) ηηο βεβαηψζεηο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Οηθνλνκηθήο
Τπεξεζίαο, επί ησλ αλσηέξσ απνθάζεσλ αλάιεςεο ππνρξέσζεο, γηα ηελ χπαξμε
δηαζέζηκνπ πνζνχ, ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ
ΠΓ 80/2016 θαη ηε δέζκεπζε ζην νηθείν Μεηξψν Γεζκεχζεσλ ηεο αληίζηνηρεο
πίζησζεο κε α/α 5.
11. Σν Πξαθηηθφ Αξ. 1 ηεο 8εο-10-2019 ηεο επηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Ζιεθηξνληθνχ
δηαγσληζκνχ πνπ βξίζθεηαη πξνο έγθξηζε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ,
ην νπνίν πξνηείλεη ηνλ ππνςήθην αλάδνρν θ. ΣΟΤΡΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΟΤ
ΠΤΡΗΓΩΝΑ – ΠΡΑΣΖΡΗΟ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ.
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12. Σελ ππ΄ αξηζ. 24479/22-10-2019 Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηνπ
Γήκνπ καο.
13. Σελ πξνζθνξά πνπ ππνβιήζεθε θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ θ. ΣΟΤΡΑΚΖ
ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΟΤ ΠΤΡΗΓΩΝΑ – ΠΡΑΣΖΡΗΟ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ κε αξ.
πξση. 24598/23-10-2019.
ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΜΕ
1. Σελ απεπζείαο αλάζεζε πξνκήζεηαο κε ηίηιν «ΠΡΟΜΗΘΕΘΑ ΚΑΤΘΜΩΝ
ΕΣΟΤ 2019» ζηνλ θ. ΣΟΤΡΑΚΗ ΝΘΚΟΛΑΟ ΣΟΤ ΠΤΡΘΔΩΝΑ –
ΠΡΑΣΗΡΘΟ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΘΜΩΝ, Γ/λζε: Ακπειφθεπνη, Σ.Κ. 29100 – Εάθπλζνο,
κε Α.Φ.Μ.: 070576657 ηεο Γ.Ο.Τ. Εαθχλζνπ ηει. 2695025181
2. Ζ αλάζεζε αθνξά ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «ΠΡΟΜΗΘΕΘΑ ΚΑΤΘΜΩΝ
ΕΣΟΤ 2019» γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, φπσο
αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηελ ππ’ αξηζκ. 58/ 2019 κειέηε.
3. Ζ παξνχζα αλάζεζε ηζρχεη έσο ηελ εμάληιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ πνζνηήησλ ή
κέρξη ηελ ζπκβαζηνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ ειεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ.
4. Ζ ζπλνιηθή αμία ηεο αλάζεζεο είλαη 11.040,96 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
ΦΠΑ 24%.
Ζ παξνχζα ζα απνζηαιεί ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ζηα πιαίζηα ηνπ αξζ. 58 παξ. 2
ηνπ Ν. 3852/2010 γηα έγθξηζε.
ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο παξαθαιεί ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα
απνθαζίζνπλ ζρεηηθά, δειαδή λα εγθξίλνπλ ηελ αλσηέξσ θαηεπείγνπζα αλάζεζε.
Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή
Αθνχ έιαβε ππφςε ηεο:
1. Σελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ
2. Σν άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηδίσο ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 116 θαη 117.
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ αξζ. 32 παξ.γ ηνπ Ν. 4412/2016
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, φπσο ηζρχεη
6. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008
7. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 203 θαη 205 ηνπ Ν.4555/2018 (ΦΔΚ 133α/18)
8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 παξ 2 ηνπ Ν.3852/2010
9. Σελ κε αξ. απφθαζε 451/2019 Γεκάξρνπ
θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ αθνινχζεζε ςεθνθνξία
Οκόθσλα
Απνθαζίδεη: ηελ έγθξηζε ηεο κε αξηζκ. 451/2019 απφθαζε Γεκάξρνπ πνπ αθνξά
1) Σελ απεπζείαο αλάζεζε πξνκήζεηαο κε ηίηιν «ΠΡΟΜΗΘΕΘΑ ΚΑΤΘΜΩΝ
ΕΣΟΤ 2019» ζηνλ θ. ΣΟΤΡΑΚΗ ΝΘΚΟΛΑΟ ΣΟΤ ΠΤΡΘΔΩΝΑ –
ΠΡΑΣΗΡΘΟ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΘΜΩΝ, Γ/λζε: Ακπειφθεπνη, Σ.Κ. 29100 – Εάθπλζνο,
κε Α.Φ.Μ.: 070576657 ηεο Γ.Ο.Τ. Εαθχλζνπ ηει. 2695025181
2) Ζ αλάζεζε αθνξά ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «ΠΡΟΜΗΘΕΘΑ ΚΑΤΘΜΩΝ
ΕΣΟΤ 2019» γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, φπσο
αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηελ ππ’ αξηζκ. 58/ 2019 κειέηε.
3. Ζ παξνχζα αλάζεζε ηζρχεη έσο ηελ εμάληιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ πνζνηήησλ ή
κέρξη ηελ ζπκβαζηνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ ειεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ.
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ΑΔΑ: 91Σ0ΩΡ1-Κ1Ε
4. Ζ ζπλνιηθή αμία ηεο αλάζεζεο είλαη 11.040,96 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
ΦΠΑ 24%.
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 170/2019.
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

TA ΜΕΛΗ

Νηθήηαο Αξεηάθεο

1.- Πξαζζάο Βαζίιεηνο
2.- Καςακπέιε Βαζηιηθή
3.- Καθνιχξεο ηαχξνο
4.- Ξέλνο Αλδξέαο
5.- Κφθιαο Φψηηνο
Αθξηβέο απόζπαζκα
Ο Πξόεδξνο
Νηθήηαο Αξεηάθεο

[5]

