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ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην αξηζ.15/8-8-2011 πξαθηηθφ ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ξάλζεο,
Αριθ. απόθαζης 434

Πεξίιεςε
Α) Λήςε απφθαζεο γηα ηελ απ’ επζείαο αλάζεζε ηεο
«Πξνκήζεηαο θαπζίκσλ ζέξκαλζεο-θίλεζεο θαη
ιηπαληηθψλ έηνπο 2011»
Β) Απ’ επζείαο αλάζεζε ηεο «Πξνκήζεηαο θαπζίκσλ
ζέξκαλζεο-θίλεζεο θαη ιηπαληηθψλ έηνπο 2011» ιφγσ
καηαίσζεο ηνπ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ

ηε Ξάλζε θαη ζην Γεκαξρηαθφ θαηάζηεκα, ζήκεξα 8 Απγνχζηνπ 2011 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 14:00,
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Ξάλζεο, ζηελ αίζνπζα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ,
χζηεξα απφ ηελ αξηζ.πξση. 44922/4-8-2011 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
πνπ επηδφζεθε ζχκθσλα κε ην Νφκν ζην θαζέλα απφ ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, θαη
θνηλνπνηήζεθε ζην Γήκαξρν Ξάλζεο θαη κε ηελ πξνεδξία ηνπ Πξνέδξνπ Γεκαξρφπνπινπ Υαξάιακπνπ γηα
λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απνθάζεηο ζηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, γηαηί ζε ζχλνιν 33 δεκνηηθψλ πκβνχισλ, βξέζεθαλ παξφληεο 24
δεκνηηθνί ζχκβνπινη, δειαδή:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1) Γεκαξρφπνπινο Υαξάιακπνο (Πξφεδξνο)
1) Βαζηινχδεο Ηιίαο
2) Αγθφξηζαο Απφζηνινο
2) Καινγεξήο Κξίησλ
3) Αληακπνχθεο Νηθφιανο
3)Καξαγηαλλίδνπ-Παηζαηδή νθία
4) Αρκέη Ογινχ Υνπζεΐλ
4) Ξπλίδεο Αζαλάζηνο
5) Βνξίδεο Γεκήηξηνο
5) Πνχιηνο Υξίζηνο
6) Γηαγηδφγινπ Κσλζηαληίλνο
6) Παηζίδνπ Γέζπνηλα
7) Γξεκζίδεο Ισάλλεο
7) Σνπ Ιζκέη
8) Ηιηάδεο Θσκάο
8) Φηιίππνπ Φίιηππνο
9) Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο
9) Υνπζετλ Ογινχ Σηκνχξ
10) Κνιιάξνο Γεψξγηνο
πνπ δελ πξνζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε
11) Κπξηαθίδεο Αιέμαλδξνο
αλ θαη λφκηκα πξνζθιήζεθαλ
12) Μαδαξάθεο πχξνο
13) Μνχξθαο Υξήζηνο
14) Μπεθηέο ακπξή
15) Μπέλεο Γεκήηξηνο
16) Παλαγησηίδεο Γξεγφξεο
22) Σζέπειεο Δκκαλνπήι
17) Παπαδφπνπινο Κπξηάθνο
23) Φαλνπξάθεο Δκκαλνπήι
18) Παπαζηακαηίνπ Γεψξγηνο
24) Φσηηάδεο Νηθφιανο
19) ππξηδφπνπινο Νηθφιανο
20) Σαξελίδεο Παλαγηψηεο
21) Σζεγγειίδεο Ισάλλεο
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξίζθεηαη θαη ν Γήκαξρνο Ξάλζεο Μηραήι ηπιηαλίδεο θαη νη Πξφεδξνη ηεο Γεκνηηθήο
Κνηλφηεηαο Κηκκεξίσλ Μπαληάθ Μπεζήκ, θαη ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Δπκνίξνπ Αλδξεάδεο Αλαζηάζηνο
θαη νη Πξφεδξνη ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ Γαθλψλα ηδεξφπνπινο Γεκήηξηνο, Καξπνθχηνπ εξαθηάο
Γηακαληήο.
Ο Πξφεδξνο Γεκαξρφπνπινο Υαξάιακπνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
θαη εηζεγνχκελνο ην 5ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηηο αξ.πξση.44701/2-82011 & 45096/4-8-2011 εηζεγήζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Ξάλζεο ε νπνία αθνξά ηε ιήςε απφθαζεο
γηα ηελ απ’ επζείαο αλάζεζε ηεο «Πξνκήζεηαο θαπζίκσλ ζέξκαλζεο –θίλεζεο θαη ιηπαληηθψλ έηνπο 2011»
θαη ηελ Απ’ επζείαο αλάζεζε ηεο «πξνκήζεηαο θαπζίκσλ ζέξκαλζεο-θίλεζεο θαη ιηπαληηθψλ έηνπο 2011»
ιφγσ καηαίσζεο ηνπ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ και νη νπνίεο έρνπλ σο εμήο: παξαθαιψ λα εηζεγεζείηε ζην
Γεκνηηθφ πκβνχιην, ηελ έθδνζε απφθαζεο γηα απ’ επζείαο αλάζεζε ηνπ έξγνπ: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ
ζέξκαλζεο –θίλεζεο θαη ιηπαληηθψλ έηνπο 2011», πξνυπνινγηζκνχ 408.641,18€ πνπ αθνξά ηηο αλάγθεο
ζέξκαλζεο ησλ Γεκνηηθψλ θηηξίσλ ηνπ Κνιπκβεηεξίνπ, ησλ Κιεηζηψλ γπκλαζηεξίσλ θαη θίλεζεο ησλ
απηνθηλήησλ, νρεκάησλ, κεραλεκάησλ θαη κνηνζπθιεηψλ ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο.
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Ο δηαγσληζκφο καηαηψζεθε ιφγσ κε ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη ε επαλάιεςή ηνπ ζα δεκηνπξγήζεη ζνβαξά
πξνβιήκαηα ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο & αο γλσξίδνπκε φηη
χκθσλα κε ην άξζξν 23 παξ 2 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ νξίδνληαη ηα εμήο:
«2. Πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγεζεί ε πξνκήζεηα κε δηαδηθαζία κέζσ δηαπξαγκάηεπζεο ή κε απεπζείαο
αλάζεζε απαηηείηαη απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ην νπνίν επηιέγεη θαη ηνλ
πξνκεζεπηή, αθνχ πξνεγεζεί γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε νξγάλνπ. Η απφθαζε πξέπεη
λα αηηηνινγείηαη δεφλησο, κε ξεηή αλαθνξά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ πνπ νδήγεζαλ ζηελ πξνζθπγή ζ' απηή ηε δηαδηθαζία θαη λα αλαθέξνληαη, πέξαλ
ησλ ζηνηρείσλ (νλνκαζία θαη ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε) ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε αμία, ε πνζφηεηα θαη ε
θχζε ησλ αγνξαδνκέλσλ εκπνξεπκάησλ, ν αξηζκφο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο (ζε πεξίπησζε απνηπρφληνο
δηαγσληζκνχ), ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ πνπ θαινχληαη λα ππνβάινπλ πξνζθνξά, ελδερνκέλσο δε, ν
αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ πνπ δελ πξνθξίζεθαλ θαη νη ιφγνη απφξξηςεο ηεο ππνςεθηφηεηάο ηνπο. Η απφθαζε
απηή ππφθεηηαη ζε έιεγρν λνκηκφηεηαο απφ ην λνκάξρε. Δάλ ε πξνο εθηέιεζε πξνκήζεηα είλαη δαπάλε ίζεο
ή κεγαιχηεξεο ησλ 200.000 ECU, ε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηα θπξηφηεξα ζεκεία ηεο
δηαβηβάδνληαη ζηελ επηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, κε θξνληίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ
ήζειαλ δεηεζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή. ε πεξίπησζε πνπ ε απεπζείαο αλάζεζε αθνξά πξνκήζεηα ή δαπάλε
ηεο νπνίαο δελ ππεξβαίλεη θαηά είδνο, ζε εηήζηα βάζε, ην πνζφ ησλ επηαθνζίσλ πελήληα ρηιηάδσλ (750.000)
δξαρκψλ (ήκεξα 15.000 επξψ, φπσο νξίζηεθε κε ηελ ΚΤΑ αξηζ. 27319/02 (ΦΔΚ 945 Β/24-7-2002)
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ ή εθείλν πνπ νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε ζ ηεο παξαγξάθνπ 20 ηνπ λ.
1797/1988 φπσο απηή θάζε θνξά ηζρχεη, απνθαζίδεη ζρεηηθά, κε αλάινγε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ, ν
δήκαξρνο ή ν πξφεδξνο ηεο θνηλφηεηαο, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλψκε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε
νξγάλνπ.
3.ε περίπηωζη ποσ πριν από ηην απεσθείας ανάθεζη μαηαιώθηκαν ηα αποηελέζμαηα διαγωνιζμού, οι
παραπάνω αποθάζεις σποκαθίζηανηαι από ηην απόθαζη ηης περίπηωζης (α) ηης παραγράθοσ 2 ηοσ
άρθροσ 21 ηοσ παρόνηος κανονιζμού, με ανάλογη εθαρμογή ηων ανωηέρω».
χκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ νξίδνληαη ηα εμήο:
«1.Σν αξκφδην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ φξγαλν, κε γλσκνδφηεζή ηνπ πξνο
ηε δεκαξρηαθή επηηξνπή ή ην θνηλνηηθφ ζπκβνχιην ή, γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο
παξαγξάθνπ 2 θαη ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, ην δήκαξρν ή ηνλ πξφεδξν
ηεο θνηλφηεηαο, πνπ απνθαζίδνπλ ζρεηηθά, κπνξεί λα πξνηείλεη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 1797/88,
2000/91 θαη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ:
α)Καηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα νιφθιεξε ηελ πνζφηεηα ή κέξνο απηήο πνπ πξνθέξεη ν πξνκεζεπηήο.
β)Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη
ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.
γ)Υνξήγεζε εμνπζηνδφηεζεο ζηελ ελδηαθεξφκελε ππεξεζία γηα λα πξνβεί ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο
πξνκήζεηαο, φηαλ έρεη γίλεη θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε α ηεο παξαγξάθνπ
απηήο.
δ)Σελ θαηαλνκή ηεο πξνο πξνκήζεηα πνζφηεηαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηαηξεηφ πιηθφ, κεηαμχ
πεξηζζνηέξσλ κεηνδνηψλ κε ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο ή ηελ δηελέξγεηα θιήξσζεο κεηαμχ απηψλ,
γηα ηελ επηινγή ηνπ πξνκεζεπηή. Δθφζνλ ην πιηθφ δελ είλαη δηαηξεηφ ν πξνκεζεπηήο επηιέγεηαη κε
θιήξσζε.
2.ηελ πεξίπησζε πνπ ην απηφ, φπσο ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν, γλσκνδνηηθφ φξγαλν γλσκνδνηεί γηα:
α)μαηαίωζη ηων αποηελεζμάηων ηοσ διαγωνιζμού και απεσθείας ανάθεζη προμήθειας ηοσ σλικού, για
ολόκληρη ηην ποζόηηηα ή μέρος ασηής.
β)ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηελ ππνβνιή λέσλ εγγξάθσλ πξνζθνξψλ, ρσξίο ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ θαη
ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο.
γ)Σειηθή καηαίσζε ηεο πξνκήζεηαο,
ηφηε, ηε ζρεηηθή απφθαζε ιακβάλνπλ νη αλαθεξφκελεο ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ αξρέο,
θαηά πεξίπησζε».
αο αλαθέξσ φηη αθνχ εγθξίζεθαλ νη φξνη ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηελ αξηζ. 78/27-5-2011
απφθαζε ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο δηελεξγήζεθε ε δεκνπξαζία ζηηο 26/7/2011. πκκεηείρε κία επηρείξεζε .
πγθεθξηκέλα ζπκκεηείρε ε Δπηρείξεζε «Λαζθαξίδεο Δκκαλνπήι» ε νπνία θαηέζεζε πξνζθνξά γηα ην
ζθέινο ησλ ιηπαληηθψλ. Η πξνζθνξά φκσο δελ ηεξνχζε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαη έηζη
απνθιείζηεθε απφ ην δηαγσληζκφ. Κακία άιιε επηρείξεζε δελ πξνζήιζε.
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Ο δηαγσληζκφο θξίζεθε άγνλνο θαη ε Οηθ. Δπηηξνπή κε ηελ αξηζ.171/2011 απφθαζή ηεο πξφηεηλε ηελ
απνζηνιή ηνπ ζην Γεκ πκβνχιην γηα ηελ απ επζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο.
Η έξεπλα αγνξάο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην γξαθείν πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ καο, απέβε άθαξπε, δηφηη
δελ εθδήισζε θακία επηρείξεζε ην ελδηαθέξνλ λα ζπλεξγαζηεί κε ην Γήκν καο. Η αξκφδηα επηηξνπή
αμηνιφγεζεο κε ηελ κε αξηζ.45082/11 αλαθνξά ηεο πξνηείλεη ζην δεκ ζπκβνχιην ηελ επηρείξεζε ηνπ
Παχινπ Αλαζηαζηάδε γηα ην ζθέινο ησλ θαπζίκσλ ζέξκαλζεο θαη θίλεζεο ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο κε
πξνζθνξά έθπησζεο 0% ζηα θαχζηκα θαη ηελ επηρείξεζε ηνπ Λαζθαξίδε Δκκαλνπήι γηα ην ζθέινο ησλ
ιηπαληηθψλ κε πξνζθνξά έθπησζεο 5%. Αθνχ ιάβεηε ππφςε ζαο ηα αλσηέξσ παξαθαιψ λα εηζεγεζείηε ζην
ζπκβνχιην λα εγθξίλεη ηελ απ επζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο θαπζίκσλ θίλεζεο θαη ζέξκαλζεο ηνπ
Γήκνπ Ξάλζεο ζηελ επηρείξεζε ηνπ Αλαζηαζηάδε Παχινπ ε νπνία αλ θαη δελ πξνζέθεξε έθπησζε είλαη ε
κνλαδηθή πνπ δέρεηαη λα ζπλεξγαζηεί κε ην Γήκν, κε ηνλ φξν ηεο εμφθιεζεο ησλ ηηκνινγίσλ εληφο
ζαξάληα πέληε εκεξψλ ην αξγφηεξν, απφ ηελ έθδνζή ηνπο.
Ωο πξνο ην ζθέινο ησλ ιηπαληηθψλ ηελ απ επζείαο αλάζεζε ζηελ επηρείξεζε ηνπ Λαζθαξίδε Δκκαλνπήι ε
νπνία πξνζέθεξε έθπησζε 5%.
Σέινο ν Πξφεδξνο θάιεζε ην ζψκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
Ύζηεξα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ, έρνληαο ππφςε ηνπ α) νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
72 ηνπ Ν. 3852/10 β) ε απφ 43888/26-7-2011 εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ,
αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ πξνκεζεηψλ θαη εμέηαζεο ελζηάζεσλ (άξζξν 46 ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.) γ) ε κε αξηζ.
171/29-7-2011 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο δ) ηελ αξηζ. 78/27-5-2011 ε) ηελ κε αξηζ.45082/11
αλαθνξά ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο δ) ην άξζξν 23 παξ 2 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Δγθξίλεη ηελ απ επζείαο αλάζεζε ηεο «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ ζέξκαλζεο –θίλεζεο θαη ιηπαληηθψλ έηνπο
2011», πξνυπνινγηζκνχ 408.641,18€ πνπ αθνξά ηηο αλάγθεο ζέξκαλζεο ησλ Γεκνηηθψλ θηηξίσλ ηνπ
Κνιπκβεηεξίνπ, ησλ Κιεηζηψλ γπκλαζηεξίσλ θαη θίλεζεο ησλ απηνθηλήησλ, νρεκάησλ, κεραλεκάησλ θαη
κνηνζπθιεηψλ ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο ιφγσ ηεο θαηεπείγνπζαο θαηάζηαζεο δηφηη ν δηαγσληζκφο καηαηψζεθε
ιφγσ κε ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη ε επαλάιεςή ηνπ ζα δεκηνπξγήζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ εχξπζκε
ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο.
Β) Δγθξίλεη ηελ απ επζείαο αλάζεζε ιφγσ καηαίσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ απφ κε ππνβνιή πξνζθνξψλ θαη
ιφγσ ηεο θαηεπείγνπζαο θαηάζηαζεο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηελ έιιεηςε θαπζίκσλ ηνπ παξαπάλσ
έξγνπ ηεο πξνκήζεηαο θαπζίκσλ θίλεζεο θαη ζέξκαλζεο ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο πξνυπνινγηζκνχ 408.641,18€
σο εμήο :
1. Γηα ην ζθέινο πνπ αθνξά ηα θαχζηκα ζέξκαλζεο θαη θίλεζεο ηεο Γεκνηηθήο ελφηεηαο Ξάλζεο
θαη ηαπξνχπνιεο ζηελ επηρείξεζε «Αναζηαζιάδης Παύλος» κε ηηκή ηεο πξνζθνξάο ηεο, δειαδή έθπησζε
0%, ε νπνία αλ θαη δελ πξνζέθεξε έθπησζε είλαη ε κνλαδηθή πνπ δέρεηαη λα ζπλεξγαζηεί κε ην Γήκν.
2. Γηα ην ζθέινο πνπ αθνξά ηα ιηπαληηθά ζηελ επηρείξεζε «Λαζκαρίδης Δμμανοσήλ» κε ηελ ηηκή
πξνζθνξάο ηεο, δειαδή έθπησζε 5%.
…………………………………………………………………………………………………………...
πληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθηεθε φπσο αθνινπζεί.
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