ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 10ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 2ης Μαϊου 2014
Αριθ. απόφασης 106
Περίληψη
Kήρυξη άγονου διαγωνισμού της προμήθειας καυσίμων
θέρμανσης –κίνησης και λιπαντικών, έτους 2014
Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 2 Μαϊου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ.
20255/14-04-14 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Μπένη Δημητρίου (Αντιδημάρχου Ξάνθης), όπου
επιδόθηκε κανονικά στον 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 παρθούν σχετικές
αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη
δηλαδή:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Παρόντες
Μπένης Δημήτριος (Πρόεδρος)
Ιωαν. Δρεμσίζης
Κυρ. Παπαδόπουλος
Γ.Παπασταματίου
Χρίστος Πούλιος
Δ. Βορίδης
Κρ. Καλογερής

Απόντες
1) Ιωαν. Τσεγγελίδης
2) Ν. Σπυριδόπουλος

ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το
4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών, την αριθ. πρωτ. 20527/14-4-2014 αναφορά της
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού η οποία έχει ως εξής:
«Προμήθεια Καυσίμων Θέρμανσης – Κίνησης και Λιπαντικών Έτους 2014», προϋπολογισμού
824.567,52€.
Σας αναφέρουμε ότι αφού εγκρίθηκε η επανάληψη διενέργειας του διαγωνισμού, με την αριθ. 36/28-012014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 14/04/2014, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Ξάνθης και ώρα 10:00πμ., συνήλθε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών αξιολόγησης προσφορών
προμηθειών και εξέτασης ενστάσεων (άρθρο 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), σε ανοικτή δημόσια συνεδρίαση. Κατά
την συνεδρίαση δεν προσήλθαν ενδιαφερόμενοι για την υποβολή προσφορών για το διαγωνισμό και επίσης
δεν υποβλήθηκαν στην επιτροπή ταχυδρομικά απεσταλμένες προσφορές. .
Για τους λόγους αυτούς η διαδικασία είναι άγονη και προτείνεται η ματαίωσή του διαγωνισμού
και η διενέργεια της προμήθειας μέσω διαπραγμάτευσης ή με απευθείας ανάθεση για το σκέλος των
καυσίμων θέρμανσης-κίνησης αφού :
α) προηγηθεί έρευνα αγοράς από το Τμήμα Λογιστηρίου & Προμηθειών για τυχόν έκπτωση, που μπορεί να
υπάρξει διαφυλάττοντας έτσι τα συμφέροντα του Δήμου Ξάνθης.
-Συνημμένη σχετική γνωμοδότηση
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη :
-Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.4 του Ν.3852/2010
-Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 3γ, 21 παρ. 2 & 23 παρ. 2 της Υ.Α 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ).
-Την αρ. 295/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κατάρτισης όρων διεθνούς διαγωνισμού.

-Την αρ. 36/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί άγονου διεθνή διαγωνισμού προμήθειας
καυσίμων θέρμανσης – κίνησης Δήμου Ξάνθης.
-Tην αρ. 190/2014 απόφαση Δημάρχου για την έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού λόγω
εξάντλησης των καυσίμων θέρμανσης-κίνησης Δήμου Ξάνθης και της επείγουσας ανάγκης προμήθειας
καυσίμων , που προέκυπτε από το ενδεχόμενο της μη θέρμανσης κτιρίων υπηρεσιών του Δήμου, δημοτικών
παιδικών σταθμών, γυμναστηρίων και άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου κατά τη διάρκεια της
χειμερινής περιόδου και της μη κίνησης απορριμματοφόρων και άλλων οχημάτων και μηχανημάτων έργων ,
που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του και της ΔΕΥΑΞ..
-Την αρ. 63/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης πρόχειρου διαγωνισμού,
προϋπολογισμού 73.796,29€(συμπ. Φ.Π.Α.).
-Την αρ. πρωτ. 3421/26-3-2014 έγκρισης νομιμότητας του Γ.Γ.Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας
Θράκης, της ανωτέρω απόφασης.
-Την αρ. πρωτ. 10312/20-2-2014 επαναληπτική περίληψη διακήρυξης διεθνoύς διαγωνισμού : Προμήθεια
Καυσίμων θέρμανσης - κίνησης και λιπαντικών ειδών έτους 2014». συνολικού προϋπολογισμού
οκτακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα επτά ευρώ και πενήντα δύο λεπτών
(824.567,52€) συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α.
-Tο από 14/04/2014 πρακτικό άγονης δημοπρασίας, σύμφωνα με το οποίο δεν προσήλθαν ενδιαφερόμενοι
-Τη σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης Διαγωνισμού
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.Κηρύσσει άγονο τον επαναληπτικό διαγωνισμό : Προμήθεια Καυσίμων θέρμανσης – κίνησης και
λιπαντικών ειδών έτους 2014» συνολικού προϋπολογισμού οκτακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων
πεντακοσίων εξήντα επτά ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (824.567,52€) συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης
του Φ.Π.Α. που αφορά στο σκέλος της προμήθειας καυσίμων θέρμανσης – κίνησης.
Ποσό ύψους 73.796,29€(συμπ. Φ.Π.Α.) που δαπανήθηκε από τη συγκεκριμένη προμήθεια μέσω πρόχειρου
διαγωνισμού, θα αφαιρεθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης από τον προϋπολογισμό του διεθνούς
διαγωνισμού.
2. Παραπέμπει λόγω της ιδιαίτερης σοβαρότητάς του, το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο
μετά και την από 4/04/2014 δεύτερη άγονη διαδικασία του διεθνούς διαγωνισμού.
3.Διαβιβάζει προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη συνημμένη σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής
αξιολόγησης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 106/2014.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο Πρόεδρος
Μπένης Δημήτριος
(Υπογραφή)

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 5-05-2014
Με εντολή
Η Γραμματέας της Οικον. Επιτροπής
Μαυρομάτη Αικατερίνη

Τα Μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

