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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού 11ης /2011 Κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 3ο .-

Απευθείας ανάθεσης προμήθειας «καυσίμων και λιπαντικών

Αριθμός Απόφασης 180/2011
Σήμερα την 20η του μήνα Ιουλίου του έτους 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα
12:00 π.μ. στην αίθουσα «Χρυσαλίδα», στην Αγιά, συνήλθε σε δημόσια
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αγιάς, ύστερα από
την με αριθμ. πρωτ.11966/19-7-2011 πρόσκληση του Προέδρου του, κ. Σουλιώτη
Θεοδώρου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου
και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους αυτού σύμφωνα με την παρ.5 του
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αργύρης Νικόλαος
3. Γιαννουλέα Χριστίνα
5. Λέτσιος Βασίλειος
7. Μπάτσικας Βασίλειος
9. Μαρούδας Ρίζος
11. Πατσάς Κυριάκος
13. Στάθης Νικόλαος
15. Συρακούλης Γεώργιος
17. Τριανταφύλλου Αθανάσιος

2. Γιάνναρος Γεώργιος
4. Καψάλης Βασίλειος
6. Μαυρογιάννης Αντώνιος
8. Μπελιάς Αντώνιος
10. Ξαφάρας Χρήστος
12. Σμυρλής Βασίλειος
14. Σιμούλης Θωμάς
16. Σουλιώτης Θεόδωρος
18. Τσαγκάλης Αντώνιος
ΑΠΟΝΤΕΣ

1.
3.
5.
7.
9.

Αργυρούλης Ιωάννης
Βαλάρης Γεώργιος
Γκουτζουλίκας Γεώργιος
Καλαγιάς Γρηγόριος
Τσιτσές Δημήτριος

2.
4.
6.
8.

Βόγιας Δημήτριος
Βατζιάς Αντίγονος
Κουτσαντάς Βασίλειος
Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων καθώς και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων και διαπίστωσε ότι σε
σύνολο είκοσι δύο (22) Προέδρων και εκπροσώπων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Ζιούλη Αναστασία (Αετολόφου)

2. Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας)
ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου)
2. Γούλης Δημήτριος (Παλαιοπύργου)
3. Κοσμάς Νικόλαος (Ελάφου)
4. Κυριάκου Αθανάσιος (Ομολίου)
5. Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας)
6. Οικονόμου Στέλιος (Καρίτσας)
7. Πατσιαβούδης Στέργιος (Αγιάς)
8. Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας)
9. Παπαδημητρίου Νίκος (Ανατολής)
10. Δαλακούρας Θεόδωρος (Καστρίου)
11. Αλβίζος Δημήτριος (Αμυγδαλής)
12. Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου)
13. Χριστοδούλου Βασίλειος(Νερομύλων) 14. Πραντζίδης Δημήτριος (Σκλήθρου)
15. Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας)
16. Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς)
17. Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης)
18. Περπερής Ευάγγελος (Σκήτης)
19. Πατσαβούρας Ιωάννης(Μεταξοχωρίου) 20. Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου)
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κος Γκουντάρας
Αντώνης.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησαν οι υπάλληλοι του Δήμου, Δημηνίκος
Αντώνιος και Μπουρνάκας Γιάννης.
Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη
του δημοτικού συμβουλίου τα παρακάτω:
«Με τις διατάξεις των παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι σε
κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση για συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου
μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση
πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα
χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων το δημοτικό συμβούλιο αποφαίνεται
για το κατεπείγον των θεμάτων.
Στην πρόσκληση που σας έχει επιδοθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του
άρθρου 67 του Ν.3852/10, αναφέρονται οι λόγοι που η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα
χαρακτήρα και είναι οι εξής:
1. Η συζήτηση του 1ου και 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης κρίνεται κατεπείγουσα
διότι με την υπ. αριθ. Π1β/Γ.Π.οικ 79479/13-7-2011 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ανατέθηκε στο Δήμο μας η οργάνωση και η λειτουργία των Παιδικών Εξοχών και
κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος και συγκεκριμένα των
κατασκηνώσεων α) του Αγίου Δημητρίου Λάρισας και β) της Αγίας Παρασκευής
Λάρισας. Οι απαιτούμενες δαπάνες και η πρόβλεψη πρόσληψης προσωπικού για τη
λειτουργία των κατασκηνώσεων δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν από τις
Υπηρεσίες και τα αρμόδια Όργανα του Δήμου μας, αλλά μετά την ανωτέρω εξέλιξη
πρέπει αυτό να γίνει άμεσα ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία των κατασκηνώσεων.
2. Η συζήτηση του 3ου θέμα της ημερήσιας διάταξης κρίνεται κατεπείγουσα διότι στον
ανοιχτό διαγωνισμό που διενεργήθηκε για την προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών δεν παρουσιάσθηκε κανένας προμηθευτής. Η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου μας με απόφασή της, που λήφθηκε μετά από σχετική γνωμοδότηση της
επιτροπής του διαγωνισμού, αποφάσισε τη ματαίωση του διαγωνισμού κρίνοντας
τον άγονο και την απευθείας ανάθεση της προμήθειας από το Δημοτικό
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Συμβούλιο. Με δεδομένο ότι αντιμετωπίζουμε έντονο πρόβλημα στον
ανεφοδιασμό με καύσιμα των οχημάτων της υπηρεσίας καθαριότητας και όχι
μόνο, πρέπει άμεσα να προχωρήσουμε στην επιλογή προμηθευτών για καλύψουμε
τις ανάγκες του Δήμου μας.
3. Η συζήτηση του 4ου και 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης κρίνεται κατεπείγουσα
διότι αφορά την υποβολή προτάσεων στα πλαίσια εφαρμογής του Επιχειρησιακού
Προγράμματος ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 –
2013, με καταλυτική ημερομηνία υποβολής την 16-08-2011.
Με δεδομένο ότι ο δήμος μας προτίθεται να υποβάλλει σχετικές προτάσεις για τις
πράξεις «Ανάδειξη Ιαματικής Πηγής Κόκκινου νερού – Σημάνσεις & Προβολή
τοπίων του Δήμου Αγιάς» και «Περιβαλλοντική αναβάθμιση εισόδου και
κοινοχρήστων χώρων Αγιάς» αλλά δεν διαθέτει την απαιτούμενη Βεβαίωση
Διαχειριστικής Επάρκειας, για την υποβολή των προτάσεων θα πρέπει, μέχρι τις
16-8-2011 να συνάψουμε και να εγκρίνουμε την προγραμματική σύμβαση με το
δήμο Λαρισαίων και στη συνέχεια ο δήμος Λαρισαίων να λάβει σχετική απόφαση
στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του.
4. Η συζήτηση του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης κρίνεται κατεπείγουσα επειδή
εδώ και καιρό δεχόμαστε μεγάλη πίεση από το προσωπικό της καταργηθείσας
επιχείρησης Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Μελιβοίας για την
καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών τους, καθόσον έχει παρέλθει ήδη χρονικό
διάστημα 190 ημερών χωρίς την απόδοση σ’ αυτούς των δικαιούμενων χρηματικών
ποσών. Εκτός αυτού και με δεδομένη την έλλειψη ρευστότητας που επικρατεί στην
αγορά, υπάρχει μεγάλη πίεση και από τους συνεργάτες – πιστωτές της επιχείρησης
για την καταβολή των οφειλομένων σ’ αυτούς. Όλα τα οφειλόμενα ποσά είναι
βεβαιωμένα και καταχωρημένα στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης και
προτείνεται να ληφθεί άμεσα απόφαση για την καταβολή τους, ώστε να δώσουμε
λύση σε ένα μεγάλο κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όσοι
εργάσθηκαν για την επιχείρηση.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω σας καλώ να αποφασίσουμε για το κατεπείγον της
συνεδρίασης και των προς συζήτηση θεμάτων που περιλαμβάνονται στην ημερήσια
διάταξή της».
Ακολούθησε τοποθέτηση του επικεφαλής της παράταξης μείζονος μειοψηφία
«Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κου Πατσά Κυριάκου που είπε τα εξής:
«Εμείς προτείνουμε τη συζήτηση με τη μορφή του κατεπείγοντος των θεμάτων που
αφορούν τις κατασκηνώσεις και την προμήθεια των καυσίμων.
Τα θέματα που αφορούν την υποβολή προτάσεων στα πλαίσια εφαρμογής του
Επιχειρησιακού Προγράμματος ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ
2007 – 2013 αλλά και το θέμα που αφορά την αποδοχή και εξόφληση οφειλών από
δεδουλευμένες αποδοχές και δαπάνες της Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου
Μελιβοίας, τα θεωρούμε μη κατεπείγοντα και δεν θα συμφωνήσουμε στη συζήτησή
τους».
Στη συνέχεια το λόγω πήρε ο Δήμαρχος που είπε τα εξής:
«Κύριοι συνάδελφοι, θέλω να είστε απολύτως βέβαιοι ότι όταν αναγκαζόμαστε να
συνεδριάσουμε με τη μορφή του κατεπείγοντος αυτό γίνεται γιατί τα θέματα είναι
πραγματικά κατεπείγοντα. Γι’ αυτό θα ήθελα να σας επισημάνω μερικά σημαντικά
πράγματα που αφορούν τα θέματα της σημερινή συνεδρίασης.
Για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία των κατασκηνώσεων
αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπήρχε χρόνος για καμία καθυστέρηση, αφού στις 29 Ιουλίου
αρχίζει η 2η περίοδος λειτουργίας τους και θα πρέπει να είμαστε καθ’ όλα έτοιμοι
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παρέχοντας, στα παιδιά που θα φιλοξενηθούν, ότι προβλέπεται από πλευράς
προσωπικού, ασφάλειας, υγείας και τροφίμων.
Για την προμήθεια των καυσίμων θέλω να επισημάνω ότι έγιναν όλες οι ενέργειες
που προβλέπονται από τον ΕΚΠΟΤΑ, πραγματοποιήθηκε διαγωνισμός στον οποίο δεν
είχαμε καμία συμμετοχή με αποτέλεσμα να καλούμαστε να δώσουμε άμεσα λύση στο
πρόβλημα αυτό με τον τρόπο της απ’ ευθείας ανάθεση.
Για την υποβολή των προτάσεων μας στα πλαίσια εφαρμογής του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος – Ηπείρου 2007 – 2013, πιστεύω ότι ο
Πρόεδρος έθεσε με σαφήνεια τους λόγους του κατεπείγοντος, αλλά θα ήθελα να
προσθέσω ότι μιλάμε για δύο σημαντικά και ώριμα έργα, που θα συμβάλουν τα
μέγιστα στην αναβάθμιση της περιοχή μας και για τα οποία επί της ουσίας είμαστε
έτοιμοι να καταθέσουμε τις προτάσεις μας. Είναι ορατός όμως ο κίνδυνος να μην
πετύχουμε την ένταξή τους για καθαρά τυπικούς λόγους, δηλαδή λόγω των
ημερομηνιών υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Λαρισαίων που
προαπαιτείται για την υποβολή των προτάσεων μας.
Τέλος για το πολύ σημαντικό θέμα που αφορά την εξόφληση των οφειλών της
Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Μελιβοίας, αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε
είναι το γεγονός ότι καθημερινά απειλούμαστε δικαίως με δικαστικές πρόσφυγες από
τους εργαζόμενους αλλά και τους συνεργάτες – πιστωτές της Επιχείρησης. Επίσης
πρέπει να σας ενημερώσω ότι όσο δεν καταβάλλουμε τους παρακρατηθέντες φόρους
και τις ασφαλιστικές εισφορές μας επιβάλλονται πρόστιμα και προσαυξήσεις που
επιβαρύνουν όλο και περισσότερο τον δημοτικό προϋπολογισμό.
Για δώσουμε άμεση λύση σ’ όλα τα παραπάνω θεωρήσαμε και κρίναμε σκόπιμο ότι
πρέπει να συνεδριάσει κατεπειγόντως το δημοτικό συμβούλιο».
Το δημοτικό συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη
• την εισήγηση του Προέδρου
• την τοποθέτηση του κου Πατσά Κυριάκου
• τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/10

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης με τη μορφή του κατεπείγοντος.
Διαφώνησαν με το κατεπείγον και καταψήφισαν τη συζήτηση των παρακάτω
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο επικεφαλής και οι δημοτικοί σύμβουλοι της
δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη Δημιουργική Πορεία» κ.κ.
Πατσάς Κυριάκος, Καψάλης Βασίλειος, Στάθης Νικόλαος και Τριανταφύλλου
Αθανάσιος:
Θέμα 4ο: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και Δήμου
Λαρισαίων για το έργο «Ανάδειξη Ιαματικής Πηγής Κόκκινου νερού – Σημάνσεις
Προβολή τοπίων του Δήμου Αγιάς»
Θέμα 5ο: Έγκριση υποβολής πρότασης και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του Δήμου Λαρισαίων για το έργο: «Περιβαλλοντική
αναβάθμιση εισόδου και κοινοχρήστων χώρων Αγιάς»
Θέμα 6ο: Αποδοχή και εξόφληση οφειλών από δεδουλευμένες αποδοχές και δαπάνες
των καταργηθέντων αμιγών Δημοτικών Επιχειρήσεων
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από τα ανωτέρω εισήλθε στη συζήτηση των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
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Θέμα 3ο .-

Απευθείας ανάθεσης προμήθειας «καυσίμων και λιπαντικών

Αριθμός Απόφασης 180/2011
To ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Δ.Ο. Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης και έθεσε υπόψη του συμβουλίου τα
παρακάτω:
«Με την υπαριθμ.69/2011 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι
τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης ανοικτού
διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.
Από το Δήμαρχο εκδόθηκε η προβλεπόμενη διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία
αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Δήμου και του Προγράμματος «Διαύγεια» και
δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες:
1. Καθημερινή εφημερίδα Λάρισας «Ελευθερία» στις 10/6/2011
2. Καθημερινή εφημερίδα Λάρισας «Ημερήσιος Κήρυκας» στις 11/6/2011
3. Εβδομαδιαία εφημερίδα Ν. Λάρισας «Πρώτος Τύπος» στις 14/6/2011
4. Οικονομική εφημερίδα «ΕΞΠΡΕΣ» στις 10/6/2011
5. Οικονομική εφημερίδα «ΚΕΡΔΟΣ» στις 10/6/2011
6. Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις
10/6/2011
Η διακήρυξη του διαγωνισμού κοινοποιήθηκε όπως προβλέπεται και στα
επιμελητήρια, στους συνδέσμους και τον ΕΟΜΜΕΧ.
Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε κανονικά στις 5/7/2011 χωρίς να λάβει μέρος
κανένας προμηθευτής και επαναλήφθηκε στις 12/7/2011 με το ίδιο αποτέλεσμα.
Στις 13/7/2011 η αρμόδια επιτροπή με σχετική γνωμοδότησή της προτείνει τη
ματαίωση του διαγωνισμού και την απευθείας ανάθεση της προμήθειας από το
δημοτικό συμβούλιο διότι δεν έλαβε μέρος στο διαγωνισμό κανένας προμηθευτής.
Σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ 2 του ΕΚΠΟΤΑ ορίζονται τα εξής:
«2. Προκειμένου να διενεργηθεί η προμήθεια με διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης ή
με απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου το
οποίο επιλέγει και τον προμηθευτή, αφού προηγηθεί γνωμοδότηση του αρμοδίου για
την αξιολόγηση οργάνου. Η απόφαση πρέπει να αιτιολογείται δεόντως, με ρητή
αναφορά στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις διατάξεις της προηγούμενης
παραγράφου που οδήγησαν στην προσφυγή σ' αυτή τη διαδικασία και να αναφέρονται,
πέραν των στοιχείων (ονομασία και ταχυδρομική διεύθυνση) της αναθέτουσας αρχής, η
αξία, η ποσότητα και η φύση των αγοραζομένων εμπορευμάτων, ο αριθμός των
αιτήσεων συμμετοχής (σε περίπτωση αποτυχόντος διαγωνισμού), ο αριθμός των
υποψηφίων που καλούνται να υποβάλουν προσφορά, ενδεχομένως δε, ο αριθμός των
υποψηφίων που δεν προκρίθηκαν και οι λόγοι απόρριψης της υποψηφιότητάς τους. Η
απόφαση αυτή υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από το νομάρχη. Εάν η προς εκτέλεση
προμήθεια είναι δαπάνη ίσης ή μεγαλύτερης των 200.000 ECU, η απόφαση της
αναθέτουσας αρχής ή τα κυριότερα σημεία της διαβιβάζονται στην επιτροπή των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με φροντίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον ήθελαν
ζητηθούν από την Επιτροπή. Σε περίπτωση που η απευθείας ανάθεση αφορά προμήθεια
ή δαπάνη της οποίας δεν υπερβαίνει κατά είδος, σε ετήσια βάση, το ποσό των
επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (750.000) δραχμών (Σήμερα 15.000 ευρώ, όπως
ορίστηκε με την ΚΥΑ αριθ. 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ ή εκείνο που ορίζεται στην περίπτωση θ της παραγράφου 20 του ν.
1797/1988 όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, αποφασίζει σχετικά, με ανάλογη εφαρμογή
των ανωτέρω, ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, μετά από προηγούμενη γνώμη
του αρμοδίου για την αξιολόγηση οργάνου.
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3.Σε περίπτωση που πριν από την απευθείας ανάθεση ματαιώθηκαν τα αποτελέσματα
διαγωνισμού, οι παραπάνω αποφάσεις υποκαθίστανται από την απόφαση της
περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του παρόντος κανονισμού, με
ανάλογη εφαρμογή των ανωτέρω».
Σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΕΚΠΟΤΑ ορίζονται τα εξής:
«1.Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με
γνωμοδότησή του προς τη δημαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο ή, για τις
περιπτώσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 και της παραγράφου 6 του
άρθρου 23 του παρόντος κανονισμού, το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας, που
αποφασίζουν σχετικά, μπορεί να προτείνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 1797/88,
2000/91 και του παρόντος κανονισμού:
α)Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής που
προφέρει ο προμηθευτής.
β)Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση
ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
γ)Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη υπηρεσία για να προβεί στην
πραγματοποίηση της προμήθειας, όταν έχει γίνει κατακύρωση της προμήθειας,
σύμφωνα με την περίπτωση α της παραγράφου αυτής.
δ)Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό,
μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή την διενέργεια
κλήρωσης μεταξύ αυτών, για την επιλογή του προμηθευτή. Εφόσον το υλικό δεν είναι
διαιρετό ο προμηθευτής επιλέγεται με κλήρωση.
2.Στην περίπτωση που το αυτό, όπως στην παραπάνω παράγραφο, γνωμοδοτικό
όργανο γνωμοδοτεί για:
α)ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και απευθείας ανάθεση προμήθειας
του υλικού, για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής.
β)συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών, χωρίς
τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης ή της
πρόσκλησης.
γ)Τελική ματαίωση της προμήθειας,
τότε, τη σχετική απόφαση λαμβάνουν οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου αρχές, κατά περίπτωση».
Σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και μετά από την 13/7/2011 γνωμοδότηση
της επιτροπής διαγωνισμού, η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε, με την
υπαριθ.92/2011 απόφασή της, τη ματαίωση του διαγωνισμού, διότι δεν υποβλήθηκε
καμία προσφορά.
Τέλος θέτουμε υπόψη σας τις προσφορές που συλλέχθηκαν από τους προμηθευτές
Σιώχα Βασίλειο, Σελήνη Νικόλαο και Δουβώρη Βασίλειο, σχετικά με την προμήθεια
«καυσίμων και λιπαντικών», για τις οποίες γνωμοδότησε θετικά η αρμόδια επιτροπή
γνωμοδότησης και σας καλούμε να αποφασίσετε σχετικά».
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων.
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς» κ.
Μαρούδας Ρίζος στην τοποθέτηση του είπε τα εξής:
«Κοινή και Πανελλαδική θέση της παράταξή μας είναι η καταψήφιση των πάσης
φύσεως απ’ ευθείας αναθέσεων και ως εκ’ τούτου καταψηφίζουμε.
Θα ήθελα να πω όμως ότι το πρόβλημα της μη προσέλευσης πρατηριούχων στο
διαγωνισμό είναι καθαρά οικονομικό, διότι δεν μπορούμε από τη μια να τους ζητάμε
να μας φέρουν προσφορές και από την άλλη να τους χρωστάμε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, όσο η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν χρηματοδοτείται από τον
κρατικό προϋπολογισμό και όσο εσείς δεν αγωνίζεστε για τη χρηματοδότησή της, δεν
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πρόκειται να λειτουργήσει τίποτα σωστά, όχι μόνο στο Δήμο μας, αλλά σ’ όλους τους
Δήμους της Χώρας».
Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης «Ανεξάρτητη Δημιουργική
Πορεία» κος Τριανταφύλλου Αθανάσιος είπε στην τοποθέτησή του:
«Η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης δεν είναι η ποιο ενδεδειγμένη και θεωρώ ότι
δεν ήταν και αναπόφευκτη. Θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει έκκληση σ’ όλους τους
πρατηριούχους του Δήμο μας να συμμετέχουν στο διαγωνισμό με την προϋπόθεση ότι,
εμείς θα ήμασταν δίκαιοι απέναντί τους και θα τους πληρώναμε όλους την ίδια χρονική
στιγμή. Άρα έγινε κάποια τέτοια κίνηση;
Απορώ επίσης με το πως οι τρεις πρατηριούχοι δεν συμμετείχαν στο διαγωνισμό
καταθέτοντας προσφορά, ενώ τώρα στην απευθείας ανάθεση το έκαναν.
Πιστεύω ότι εάν όλοι οι πρατηριούχοι αισθάνονταν ότι θα πληρωθούν την ίδια χρονική
στιγμή θα έφερναν και προσφορές.
Για τους λόγους αυτούς θα καταψηφίσω την απευθείας ανάθεση της προμήθειας».
Το δημοτικό Συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις των άρθρων 3, παρ.3, 21 και 23 παρ.2 του ΕΚΠΟΤΑ,
2. την υπαριθ.69/2011απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση
τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμό όρων διακήρυξης του διαγωνισμού,
3. την από 13/7/2011 γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων
του διαγωνισμού για την ματαίωση του διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων και
λιπαντικών και την απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας,
4. την υπαριθ.92/2011απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τη ματαίωση
του διαγωνισμού,
5. τις προσφορές που υποβλήθηκαν,
6. τη από 19/7/2011 γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης των ανωτέρω
προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της απ’ ευθείας ανάθεση και
7. τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Μαρούδα Ρίζου και
Τριανταφύλλου Αθανάσιου

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1) τη ματαίωση του από 12/7/2011 διαγωνισμού σχετικά με την προμήθεια καυσίμων
και λιπαντικών, διότι αυτός απέβη άγονος, αφού δεν προσήλθε κανένας
προμηθευτής.
2) την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών και συγκεκριμένα:
Α. Προϋπολογισμός υγρών καυσίμων
Α/Α
1.
2.
3.

Είδος
Πετρέλαιο
κίνησης
(diesel)
Πετρέλαιο
θέρμανσης
Βενζίνη
αμόλυβδη

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Ενδεικτική τιμή
μονάδας

Δαπάνη

Λίτρο

65.068,09

1,45 €

94.543,94 €

Λίτρο

39.654,40

0,90 €

35.570,00 €

Λίτρο

7.254,61

1,68 €

12.195,00 €

Σύνολο
ΦΠΑ 23%
Γενικό Σύνολο

142.308,94 €
32.731,06 €
175.040,00 €
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Β. Προϋπολογισμός λιπαντικών
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Είδος
Πετρελαιοκινητήρων
SAE 15W-40 (S.H.P.D.)
Πετρελαιοκινητήρων
SAE 20W-50
Έλαιο Torque - Converter
Έλαιο Υδραυλικών
συστημάτων ISO 68 - 46
-32
Βαλβολίνη 80W – 90
Γράσο Λιθίου με
πρόσθετα Διθειούχου
Μολυβδαινίου NLGI-3
(E.P.)
Αντιψυκτικό υγρό
Αιθυνελογλυκόλης

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Ενδεικτική
τιμή μονάδας

Δαπάνη

Λίτρο

913,04

2,30 €

2.100,00 €

1862,78

1,80 €

3.353,00 €

Λίτρο

800

2,70 €

2.160,00 €

Λίτρο

884

1,90 €

1.680,00 €

Λίτρο

395

2,20 €

869,00 €

Λίτρο

275,29

3,40 €

936,00 €

Λίτρο

644,29

1,40 €

902,00 €

Σύνολο
ΦΠΑ 23%
Γενικό Σύνολο

12.000,00 €
2.760,00 €
14.760,00 €

3) τον καταμερισμό της προμήθειας ανά δημοτική ενότητα στην οποία θα γίνεται η
παράδοση των καυσίμων, όπως προβλέπεται και στην υπαριθμ.69/2011 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:
Α. Για τη Δημοτική Ενότητα Αγιάς
Α/Α
1.
2.
3.

Είδος
Πετρέλαιο
κίνησης (diesel)
Πετρέλαιο
θέρμανσης
Βενζίνη αμόλυβδη

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Ενδεικτική τιμή
μονάδας

Δαπάνη

Λίτρο

22.123,15

1,453 €

32.144,94 €

Λίτρο

39.654,40

0,897 €

12.093,80 €

Λίτρο

7.254,61

1,681 €
Σύνολο
ΦΠΑ 23%
Γενικό Σύνολο

5.487,75 €
49.726,49 €
11.437,09 €
61.163,58 €

Β. Για τη Δημοτική Ενότητα Μελιβοίας
Α/Α
1.
2.
3.

Είδος
Πετρέλαιο κίνησης
(diesel)
Πετρέλαιο
θέρμανσης
Βενζίνη αμόλυβδη

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Ενδεικτική
τιμή μονάδας

Δαπάνη

Λίτρο

23.424,51

1,453 €

34.035,82 €

Λίτρο

14.275,59

0,897 €

12.805,20 €

Λίτρο

1.378,38

1,681 €
Σύνολο
ΦΠΑ 23%
Γενικό Σύνολο

2.317,05 €
49.158,07 €
11.306,36 €
60.464,43 €
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Γ. Για τη Δημοτική Ενότητα Λακέρειας
Α/Α
1.
2.
3.

Είδος
Πετρέλαιο κίνησης
(diesel)
Πετρέλαιο
θέρμανσης
Βενζίνη αμόλυβδη

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Ενδεικτική τιμή
μονάδας

Δαπάνη

Λίτρο

6.506,81

1,453 €

9.454,39 €

Λίτρο

3.965,44

0,897 €

3.557,00 €

Λίτρο

1.088,19

1,681 €
Σύνολο
ΦΠΑ 23%
Γενικό Σύνολο

1.829,25 €
14.840,64 €
3.413,35 €
18.253,99 €

Δ. Για τη Δημοτική Ενότητα Ευρυμενών
Α/Α
1.
2.
3.

Είδος
Πετρέλαιο κίνησης
(diesel)
Πετρέλαιο
θέρμανσης
Βενζίνη αμόλυβδη

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Ενδεικτική τιμή
μονάδας

Δαπάνη

Λίτρο

13.013,62

1,453 €

18.908,79 €

Λίτρο

7.930,88

0,897 €

7.114,00 €

Λίτρο

1.523,47

1,681 €
Σύνολο
ΦΠΑ 23%
Γενικό Σύνολο

2.560,95 €
28.583,74 €
6.574,26 €
35.158,00 €

4) την απευθείας ανάθεση της προμήθειας στους παρακάτω προμηθευτές, σύμφωνα
με τις προσφορές τους και ανά Δημοτική Ενότητα:
α) στον πρατηριούχο Σιώχα Βασίλειο του Αντωνίου, που εδρεύει στο Καστρί, με
ΑΦΜ 029814040 και αρμόδια Δ.Ο.Υ. Αγιάς, την προμήθεια των καυσίμων που
αντιστοιχούν στις Δημοτικές Ενότητες Αγιάς και Λακέρειας, καθώς και την
προμήθεια όλων των λιπαντικών.
β) στον πρατηριούχο Σελήνη Νικόλαο του Κων/νου, που εδρεύει στο Στόμιο, με
ΑΦΜ 045307515 και αρμόδια Δ.Ο.Υ. Β’ Λάρισας, την προμήθεια των καυσίμων που
αντιστοιχούν στη Δημοτική Ενότητα Μελιβοίας.
γ) στον πρατηριούχο Δουβώρη Βασίλειο του Δημητρίου, που εδρεύει στην
Μελιβοία, με ΑΦΜ 040641958 και αρμόδια Δ.Ο.Υ. Αγιάς, την προμήθεια των
καυσίμων που αντιστοιχούν στη Δημοτική Ενότητα Ευρυμενών.
5) Η δαπάνη για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών θα βαρύνει τις πιστώσεις
των κωδικών αριθμών 02.10.6641, 02.10.6643, 02.20.6641, 02.20.6644,
02.30.6641, 02.30.6644, 02.35.6641 και 02.35.6644 του δημοτικού
προϋπολογισμού έτους 2011, οι οποίες έχουν αναληφθεί νόμιμα από το διατάκτη
του Δήμου και έχουν διατεθεί με τις υπαριθμ.60/2011 και 68/2011 αποφάσεις της
Οικονομικής Επιτροπής
6) Κατά τα λοιπά ισχύει η υπαριθμ.69/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Στη λήψη της απόφασης μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Μαρούδας
Ρίζος και Τριανταφύλλου Αθανάσιος, για τους λόγους που καταγράφονται στην
τοποθέτησή τους.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 180/2011
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Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.
O Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος

