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ΑΔΑ: 75ΥΘΩΚ8-ΓΜΙ

Από το αριθ.4/26-2-2019 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 46

Περίληψη
Απευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων κίνησης για λόγους
επείγουσας ανάγκης

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 27 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.4677/21-2-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Κυριάκου Παπαδόπουλου
(Αντιδημάρχου Ξάνθης), η οποία επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το
άρθρο 75 του Ν. 3852/10 παρ. 6, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης
και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κυριάκος Παπαδόπουλος (Πρόεδρος)
5) Τσαρεκτσή Τζενάν
2) Ηλιάδης Θωμάς
6) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
3) Μπαντάκ Σιαμπάν
4) Μποζ Ραμαδάν
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Καρά Αχμέτ
3) Λύρατζης Πασχάλης
2) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
4) Μυλωνάς Γεώργιος
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Αχμέτ Καρά ενημέρωσε εγκαίρως τον Πρόεδρο και στη
θέση του κλήθηκε το αναπληρωματικό μέλος Τζενάν Τσαρεκτσή
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Κοινωνία Δημοτών»
Εμμανουήλ Φανουράκης
Ο Πρόεδρος Κυριάκος Παπαδόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την
αριθμ.πρωτ.3864/13-2-2019 εισήγηση του τμήματος Λογιστηρίου & Προμηθειών, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ1’ του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010)
σύμφωνα με τις οποίες: «Η Οικονομική Επιτροπή …..δ1) αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις
απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε
εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/16. 3. Το με αριθμό πρωτ.
3893/13-02-2019 έγγραφο του Αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Παπαδόπουλου
Κυριάκου προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης στο οποίο αναφέρεται ότι στις
22/02/2019 παρέρχεται ο χρόνος ισχύος της με αριθμό πρωτ. 4466/14-02-2018 σύμβασης προμήθειας
καυσίμων θέρμανσης και κίνησης του Δήμου Ξάνθης, μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας
«ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» [ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ η 23η-02-2018
(ΑΔΑΜ: 18SYMV002712487 2018-02-23)] και ότι ο ανοιχτός διαγωνισμός με αριθμό πρωτ. διακήρυξης
33202/15-11-2018, για την ετήσια προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης και λιπαντικών του Δήμου
Ξάνθης βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός διμήνου. 4. Το γεγονός ότι στο Δήμο
μας έχει παραστεί επιτακτική ανάγκη για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων κίνησης, καθώς
η μη δυνατότητα προμήθειας καυσίμων κίνησης θα δημιουργούσε πολλά κι ανυπέρβλητα προβλήματα στην
λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, αλλά και στην δημόσια υγεία των πολιτών (π.χ. κίνηση
απορριμματοφόρων, κίνηση μηχανημάτων έργου, αλατιέρας κλπ). 5. Τις εξειδικευμένες πιστώσεις στον
προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους του Δήμου Ξάνθης στους Κ.Α.02.10.6641, 02.15.6641, 02.20.6641,
02.30.6641.01 και 02.35.6641. 6. Την με αριθμό Π06/22-02-2019 θεωρημένη σχετική μελέτη, που
εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, σύμφωνα με την οποία το συνολικό ποσό της ανάθεσης
ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και δεκαοκτώ
λεπτών (24.777,18 €), συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του ΦΠΑ.
Κατόπιν των παραπάνω σας διαβιβάζουμε Ενδεικτικό Προϋπολογισμό των προς προμήθεια ειδών και
παρακαλούμε να εισηγηθείτε στη Οικονομική Επιτροπή τη λήψη απόφασης, όσον αφορά την απευθείας
ανάθεση ή μη της προμήθειας καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του
Δήμου Ξάνθης, ποσού 24.777,18 €, στον προμηθευτή που θα υποδείξετε, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης
για την προμήθεια αυτών, όπως αναλύεται παραπάνω, και μέχρι της ολοκλήρωσης της διαδικασίας του
Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη.
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Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου. Η
σύμβαση θα διαρκέσει έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες δημοπράτησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού και συγκεκριμένα έως αναδείξεως προμηθευτή στον διαγωνισμό. Σε κάθε περίπτωση η
σύμβαση λύεται µε την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου της (ενδεικτικός προϋπολογισμός)».
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες των οχημάτων και
μηχανημάτων του Δήμου Ξάνθης, ποσού 24.777,18 €, στον προμηθευτή Χαραλαμπίδη Νικόλαο & Σια ΟΕ,
με τους ίδιους όρους και έκπτωση, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης για την προμήθεια αυτών, όπως
αναλύεται παραπάνω, και μέχρι της ολοκλήρωσης της διαδικασίας του Ηλεκτρονικού Ανοιχτού
Διαγωνισμού, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη..
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του
Δήμου. Η σύμβαση θα διαρκέσει έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες δημοπράτησης του ανοιχτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού και συγκεκριμένα έως αναδείξεως προμηθευτή στον διαγωνισμό. Σε κάθε
περίπτωση η σύμβαση λύεται µε την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου της (ενδεικτικός
προϋπολογισμός).
Ο δημοτικός σύμβουλος Τζενάν Τσαρεκτσή ψήφισε Λευκό.
…………………………………………………………………………………………………………..………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Κυριάκος Παπαδόπουλος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 28-2-2019
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

