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ΑΠΟΦΑΗ
Γηα Έγθξηζε ηεο δηελέξγεηαο δηαδηθαζίαο
κέζω
δηαπξαγκάηεπζεο
ρωξίο
πξνεγνύκελε
δεκνζίεπζε
απν
ην
Δεκνηηθό πκβνύιην, ζύκθωλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηωλ άξζξωλ 26 παξ. 6 θαη
άξζξν
32
παξ.
1
Ν.
4412/2016(Δεκόζηεο ζπκβάζεηο) κεηά
απν άγνλν ειεθηξνληθό δηαγωληζκό
(πξνκήζεηα
θαπζίκωλ,
πεηξειαίνπ
ζέξκαλζεο θαη ιηπαληηθώλ έηνπο 2018)
γηα ηηο νκάδεο πνπ αθνξνύλ Οκάδα 1
βελδίλε ακόιπβδε, Οκάδα 2 Πεηξέιαην
θίλεζεο, Οκάδα 3 πεηξέιαην ζέξκαλζεο
γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Δήκνπ εηήζηαο
δηάξθεηαο, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018 θαη
εμνπζηνδόηεζε Δεκάξρνπ γηα ηε δηεμ
αγωγή ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηελ έθδνζε
πξόζθιεζεο εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο.
Πην Ξέξακα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ Γ.Π., ζήκεξα 27/2/2018, εκέξα Σξίηε
θαη ψξα 15:00, ήιζε ζε θαηεπείγνπζα Ππλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, θαηφπηλ ηεο
πξφζθιεζεο ηεο Ξξνέδξνπ κε αξηζκφ 3652/3266/27-02-2018, πνπ δφζεθε ζην
Γήκαξρν θαη ζε θαζέλαλ απφ ηνπο Ππκβνχινπο, ζχκθσλα κε ην αξ.67 ηνπ Λ.
3852/2010 θαη ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγίαο ηνπ Γ.Π.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία δεδνκέλνπ φηη κε ζχλνιν 27 κειψλ
βξέζεθαλ παξφληα 13.

ΠΑΡΟΝΣΕ
1.
2.
3.
4.

Απηηά-Θαηζηκπξή Ξαγψλα
Ληίκεξεο Σξηζηφθνξνο
Θαδάθνπ-Παξνπνχινπ Καξγαξίηα
Θαξαγηαλλάθεο Ξαλαγηψηεο

5.
6.
7.
8.

Θαξλάθεο Βαζίιεηνο
Θεθεξηάλ Αλαζηάζηνο
Θνπιαιφγινπ Αλδξέαο
Θνχξηεο Γεκήηξηνο
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Ιαγνπδάθεο Αζαλάζηνο
10. Καξκαξίδεο Θσλζηαληίλνο
11. Ληθήηαο Άγγεινο
12. Ξαξαζθεπφπνπινο Γεψξγηνο
9.

13.

Ππαλφο Ησάλλεο

ΑΠΟΝΣΕ
1. Βεξπθνθίδνπ-Θαδάθνπ Πηαπξνχια
8. Θαζαπίδεο Δπζηάζηνο (Πηάζεο)
2. Αξάπε Ξαλαγηψηα (Κπέηηπ)
9. Ιαγνπδάθνο Ησάλλεο
3. Βντδνληθφια Ξαλαγηψηα
10. Κειεΐζεο Δκκαλνπήι
4. Γηθαίνο Γεψξγηνο
11. Ξαηζηιηλάθνο Ησάλλεο
5. Εχκαξε Αζελά
12. Πηαπξίδεο Ρξχθσλαο
6. Θενδσξνιέαο Γεκήηξηνο
13. Ρεξδήο Θεφδσξνο
7. Θάθαξεο Φίιηππνο
14. Ταξξάο Πηαχξνο
Νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ αλ θαη έρνπλ λφκηκα πξνζθιεζεί.
Θιεζείο ν Γήκαξρνο Ιαγνπδάθεο Ησάλλεο παξίζηαηαη ζηε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε.
Ζ πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, κε παξνχζα ηελ εηδηθή γξακκαηέα γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ, ππάιιειν ηνπ Γήκνπ θ. Γηαλλίηζα Βαξβάξα, εηζεγνχκελε ην
3o Θέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, αθνχ έρεη ήδε αλαθνηλψζεη ζην ζψκα φηη έρνπλ
πξνζέιζεη νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη θ.θ. Θάθαξεο Φίιηππνο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 1νπ
ζέκαηνο θαη Πηαπξίδεο Ρξχθσλαο θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο, ζέηεη ππφςε ηνπ
Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηα εμήο:
Ρελ απφ 07/02/2018 εηζήγεζε ηνπ Ξξντζηάκελνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ θ.
Γεληφπνπινπ Ησάλλε, κε Θέκα: ‘’Έγθξηζε ηεο δηελέξγεηαο δηαδηθαζίαο
κέζν
δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 26 παξ.6 θαη άξζξν 32 παξ.1 Λ.4412/2016
(Γεκφζηεο ζπκβάζεηο) κεηά απφ άγνλν ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ (Ξξνκήζεηα Θαπζίκσλ,
Ξεηξειαίνπ Θέξκαλζεο & Ιηπαληηθψλ έηνπο 2018) γηα ηηο νκάδεο πνπ αθνξνχλ
Νκάδα1 βελδίλε ακφιπβδε Νκάδα 2 Ξεηξέιαην θίλεζεο Νκάδα 3 , πεηξέιαην ζέξκαλζεο
γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ εηήζηαο δηάξθεηαο έηνπο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018 θαη
Δμνπζηνδφηεζε Γεκάξρνπ γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηελ έθδνζε
πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο”, ε νπνία έρεη σο εμήο:
«Παο γλσξίδνπκε φηη ζηηο 28/12/2017 δηελεξγήζεθε ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝΠ ΑΛΝΗΣΡΝΠ
ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ γηα ηελ πξνκήζεηα Θαπζίκσλ, Ξεηξειαίνπ Θέξκαλζεο & Ιηπαληηθψλ
έηνπο 2018 εηήζηαο δηάξθεηαο πξνυπνινγηζκνχ 144.165,29 € γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο
2018 ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. πξση. 25761/17207/28/11/2017
δηαθήξπμε ηνπ Γήκνπ,
ε νπνία δεκνζηεχηεθε λνκίκσο θαη αλαξηήζεθε ζην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν
Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ιακβάλνληαο ΑΓΑΚ 17PROC002315320
Πχκθσλα κε ηα άξζξα 36 θαη 37 ηνπ Λ.4412/2016 θαη ην άξζξν 5 ηνπ Λ.4155/2013
(πνζηήξημε ηνπ ΔΠΖΓΖΠ) ν δηαγσληζκφο δηελεξγήζεθε ειεθηξνληθά κε ρξήζε ηεο
πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ)
θαη έιαβε αξηζκφ ζπζηήκαηνο (50336)
Νη φξνη ηεο δηαθήξπμεο θαηαξηίζηεθαλ κε ηελ κε αξηζ. 260/23-11-2017 απφθαζε
ηεο Νηθνλνκηθήο επηηξνπήο . ΑΓΑ 6Ι9ΚΥΜΓ- 4Ν9
Πην δηαγσληζκφ κε αξηζ. δηαθήξπμεο 25761/17207 / 28/11/2017 πνπ ζχκθσλα
κε ηα παξαπάλσ δηεμήρζε κέζν ηεο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ κε εκεξνκελία έλαξμεο
πξνζθνξψλ ηελ 30/11/2017 ψξα 08:00 π.κ θαη θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο
πξνζθνξψλ ηελ 28/12/2017 θαη ψξα 14:00 κ.κ. έρνπλ θαηαηεζεί (2) δχν πξνζθνξέο,
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κία κε ηελ επσλπκία ΔΘΚΗΝ,ΘΔΝΓΥΟΝΠ,ΛΗΘΝΙΑΝΠ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε κε ηα
λφκηκα δηθαηνινγεηηθά κέζν ηνπ ΔΠΖΓΖΠ θαη ζπζηεκηθφ αξηζκφ πξνζθνξάο 84022 θαη
κία κε ηελ επσλπκία GANDOIL ΙΗΞΑΛΡΗΘΑ ΚΝΛΝΞΟΝΠΥΞΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΞΔΟΗΝΟΗΠΚΔΛΖΠ ΔΘΛΖΠ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε κε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά κέζν
ηνπ ΔΠΖΓΖΠ θαη ζπζηεκηθφ αξηζκφ πξνζθνξάο 85297
Θαη νη δχν ελδηαθεξφκελνη πξνκεζεπηέο έρνπλ θαηαζέζεη πξνζθνξά κφλν γηα ηελ νκάδα
4 ΔΙΑΗΝΙΗΞΑΛΡΗΘΑ
Γελ θαηαηέζεθε θακία πξνζθνξά γηα ηηο νκάδεο αθνξνχλ, Νκάδα 1 βελδίλε
ακφιπβδε, Νκάδα 2 Ξεηξέιαην θίλεζεο, Νκάδα 3 , πεηξέιαην ζέξκαλζεο θαη ν
δηαγσληζκφο απέβε άγνλνο γηα ηηο άλσ νκάδεο
Πχκθσλα κε ηα (άξζξα 26 παξ.6 θαη άξζξν 32 παξ.1 Λ.4412/2016) πξνβιέπεηε
φηη νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα ζπλάπηνπλ ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ηνπο
πξνζθεχγνληαο ζηελ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε
ηεο ζρεηηθήο πξνθήξπμεο, εάλ, χζηεξα απφ αλνηθηή ή θιεηζηή δηαδηθαζία είηε δελ
ππνβιήζεθε θακία πξνζθνξά ή αίηεζε ζπκκεηνρήο είηε θακία απφ ηηο ππνβιεζείζεο
πξνζθνξέο ή αηηήζεηο ζπκκεηνρήο δελ είλαη θαηάιιειε θιπ, εθφζνλ δελ έρνπλ
ηξνπνπνηεζεί νπζησδψο νη αξρηθνί φξνη ηεο ζχκβαζεο
Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηελ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, ηζρχνπλ νη
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 26 παξ.6 θαη άξζξν 32 παξ.1 Λ.4412/2016 (Γεκφζηεο
ζπκβάζεηο) θαη ζπγθεθξηκέλα.
Ξξνθεηκέλνπ λα δηελεξγεζεί ε πξνκήζεηα κε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ή
απεπζείαο αλάζεζεο απαηηείηαη απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ κε ξεηή αλαθνξά
ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νδήγεζαλ ζηελ πξνζθπγή ζε απηή ηελ δηαδηθαζία.
Κε ην απφ 01/01/2018 πξαθηηθφ (ππ, αξηζ. 1 Γηθαηνινγεηηθά –Ρερληθέο
πξνδηαγξαθέο ) πνπ ζπλέηαμε ε επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ σο αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν, εηζεγήζεθε πξνο ηελ νηθνλνκηθή
επηηξνπή ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε
δεκνζίεπζε κέζσ ΔΠΖΓΖΠ ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 παξ. 2α Λ.4412/2016 ιφγν
άγνλνπ αλνηρηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηηο νκάδεο πνπ αθνξνχλ Νκάδα 1 βελδίλε ακφιπβδε,
Νκάδα 2 Ξεηξέιαην θίλεζεο, Νκάδα 3 , πεηξέιαην ζέξκαλζεο
Ζ νηθνλνκηθή επηηξνπή ηνπ Γήκνπ κε ηελ ππ, αξηζ. 10/2018 απφθαζή ηεο ΑΓΑ:
ΤΚΣΛΥΜΓ-ΤΦΘ εγθξίζεθε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 παξ. 2α
Λ.4412/2016 ε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε
δεκνζίεπζε.
Κε βάζε ηα παξαπάλσ πξνηείλεηαη
Α) Ρν Γεκνηηθφ ζπκβνχιην σο αξκφδην φξγαλν ζχκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.
1ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Λ. 3852/2010 (πξφγξακκα Θαιιηθξάηεο) Ρα άξζξα 26 παξ.6 θαη
άξζξν 32 παξ.1 Λ.4412/2016 (Γεκφζηεο ζπκβάζεηο) λα απνθαζίζεη γηα ηελ πξνζθπγή
ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, θαζψο δελ
ππνβιήζεθε θακία πξνζθνξά θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ ειεθηξνληθνχ αλνηρηνχ
δηαγσληζκνχ πνπ δηελεξγήζεθε ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. πξση. 25761/17207 /
28/11/2017 δηαθήξπμε ηνπ Γήκνπ γηα ηηο νκάδεο Νκάδα 1 βελδίλε ακφιπβδε, Νκάδα 2
Ξεηξέιαην θίλεζεο, Νκάδα 3 , πεηξέιαην ζέξκαλζεο σο εμήο:

ΑΔΑ: 7804ΩΞΔ-ΑΧΕ

Νκάδεο

ΝΚΑΓΑ
1
ΝΚΑΓΑ
2

Δίδνο
Βελδίλε ακφιπβδε
επηβαηηθψλ ή
δίηξνρσλ
Ξεηξέιαην θίλεζεο

ΝΚΑΓΑ

Ξεηξέιαην

3

ζέξκαλζεο
Γεληθφ Πχλνιν

Θαζαξή
αμία
26.313,7
3
63.895,0
0
22.713,6
0
112.922,
33

ΦΞΑ

Πχλνιν

6.315,30

32.629,03

15.334,80

79.229,80

5.451,26

28.164,86

27.101,36

140.023,69

Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΑ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
36 θαη 37 ηνπ Λ.4412/2016 κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ.

ησλ άξζξσλ

Β) Λα εμνπζηνδνηήζεη ηνλ Γήκαξρν γηα ηελ έθδνζε πξφζθιεζεο
εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο
θάζε
ελδηαθεξφκελνπ, ε νπνία ζα θαηαρσξεζεί ζην Δζληθφ Πχζηεκα Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ
(ΔΠΖΓΖΠ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο
www.promitheus.gov.gr ε νπνία
ζα
αλαξηεζεί ζην site ηνπ Δήκνπ», ηελ νπνία ζαο επηζπλάπηνπκε.

Σν Δεκνηηθό πκβνύιην
Ιακβάλνληαο ππφςε:
Ρν άξζξν 67 παξ. 5 ηνπ Λ. 3852/2010
Οκόθωλα
Δγθξίλεη ην θαηεπείγνλ ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ηνπ ζέκαηνο

Πηε ζπλέρεηα ε Ξξφεδξνο θάιεζε ην Ππκβνχιην λα ςεθίζεη ζρεηηθά.
Ρν Ππκβνχιην, κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνχ έιαβε ππφςε ηηο δηαηάμεηο :
Ρνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010.
Ρελ απφ 07/02/2018 εηζήγεζε ηνπ Ξξντζηάκελνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ θ.
Γεληφπνπινπ Ησάλλε.
Ρηο
δηαηάμεηο ηεο παξ. 1ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Λ. 3852/2010 (πξφγξακκα
Θαιιηθξάηεο)
Ρα άξζξα 26 παξ.6 θαη άξζξν 32 παξ.1 Λ.4412/2016.
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Απνθαζίδεη Οκόθωλα
Α) Δγθξίλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζίαο κέζσ δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε
δεκνζίεπζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 26 παξ. 6 θαη άξζξν 32 παξ. 1 Λ.
4412/2016(Γεκφζηεο ζπκβάζεηο) κεηά απφ άγνλν ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ (πξνκήζεηα
θαπζίκσλ, πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη ιηπαληηθψλ έηνπο 2018) γηα ηηο νκάδεο πνπ
αθνξνχλ Νκάδα 1 βελδίλε ακφιπβδε, Νκάδα 2 Ξεηξέιαην θίλεζεο, Νκάδα 3 πεηξέιαην
ζέξκαλζεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ εηήζηαο δηάξθεηαο, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018.
Β) Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν θ. Ιαγνπδάθε Ησάλλε γηα ηε γηα ηελ έθδνζε πξφζθιεζεο
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο θάζε
ελδηαθεξφκελνπ, ε νπνία ζα θαηαρσξεζεί ζην Δζληθφ Πχζηεκα Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ
(ΔΠΖΓΖΠ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr θαη ζα αλαξηεζεί ζην
site ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηε πην πάλσ εηζήγεζε ηνπ Ξξντζηάκελνπ
Ρκήκαηνο Ξξνκεζεηψλ θ. Γεληφπνπινπ Ησάλλε.
Ζ παξνχζα απφθαζε έιαβε αχμ. αξηζκφ 20/2018.
Ρν ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ
Ζ ΞΟΝΔΓΟΝΠ

O ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ

Απηηά-Θαηζηκπξή Ξαγψλα

Ληίκεξεο Σξηζηφθνξνο

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Θαδάθνπ-Παξνπνχινπ Καξγαξίηα
Θάθαξεο Φίιηππνο
Θαξαγηαλλάθεο Ξαλαγηψηεο
Θαξλάθεο Βαζίιεηνο
Θεθεξηάλ Αλαζηάζηνο
Θνπιαιφγινπ Αλδξέαο
Θνχξηεο Γεκήηξηνο

ΡΑ ΚΔΙΖ

8. Ιαγνπδάθεο Αζαλάζηνο
9. Καξκαξίδεο Θσλζηαληίλνο
10.Ληθήηαο Άγγεινο
11.Ξαξαζθεπφπνπινο Γεψξγηνο
12.Ππαλφο Ησάλλεο
13.Πηαπξίδεο Ρξχθσλαο

Αθξηβέο αληίγξαθν
Ξέξακα 27/2/2018
Η ΠΡΟΕΔΡΟ Δ..

ΑΤΣΙΑ-ΚΑΣΙΜΠΡΗ ΠΑΓΩΝΑ

