ΑΔΑ: Β4ΡΠΩΚ8-ΟΞΥ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.6/28-5-2012 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 159

Περίληψη
Απευθείας ανάθεση του έργου: «Προμήθεια καυσίμων
θέρμανσης – κίνησης και λιπαντικών έτους 2012»

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 28 Μαΐου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.32325/24-5-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,
και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου
Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 26
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
1. Αγκόρτσας Απόστολος
2. Ανταμπούφης Νικόλαος
2. Βορίδης Δημήτριος
3. Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν
3. Μαζαράκης Σπύρος
4. Βασιλούδης Ηλίας
4. Ξυνίδης Αθανάσιος
5. Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος
5. Σπυριδόπουλος Νικόλαος
6. Δρεμσίζης Ιωάννης
6. Τοπ Ισμέτ
7. Ηλιάδης Θωμάς
7. Φιλίππου Φίλιππος
8. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
που δεν προσήλθαν στην συνεδρίαση
9. Καλογερής Κρίτων
αν και νόμιμα προσκλήθηκαν
10. Καραγιαννίδου Πατσατζή Σοφία
11. Κολλάρος Γεώργιος
12. Κυριακίδης Αλέξανδρος
13. Μούρκας Χρήστος
14. Μπεκτές Σαμπρή
15. Μπένης Δημήτριος
21. Ταρενίδης Παναγιώτης
16. Παναγιωτίδης Γρηγόρης
22. Τσεγγελίδης Ιωάννης
17. Παπασταματίου Γεώργιος
23. Τσέπελης Εμμανουήλ
18. Πούλιος Χρίστος
24. Φανουράκης Εμμανουήλ
19. Πατσίδου Δέσποινα
25. Φωτιάδης Νικόλαος
20. Παπαδόπουλος Κυριάκος
26. Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης και οι Πρόεδροι της
Τοπικής Κοινότητας Σταυρούπολης Σαρόγλου Κωνσταντίνος, Δαφνώνα Σιδηρόπουλος Δημήτριος,
Γέρακα Γεσήρ Αϊτάν, Καρυοφύτου Σεραφιάς Διαμαντής.
Γίνεται μνεία ότι ο δ.σ. Κυριακίδης Αλέξανδρος προσήλθε στη συνεδρίαση πριν τη συζήτηση του 7ου
Θέματος.
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου και εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την
αριθμ.πρωτ.32824/28-5-2012 εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης η οποία έχει ως εξής:
ΣΧΕΤ : α) οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 β) η 31877/22.6.2012 εισήγηση της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών προμηθειών και εξέτασης ενστάσεων (άρθρο 46 του
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) γ) η με αρίθμ.169/28.05.2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά, παρακαλώ το Δημοτικό Συμβούλιο, για την έκδοση απόφασης για
απευθείας ανάθεση του έργου: «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης – κίνησης και λιπαντικών έτους 2012
», προϋπολογισμού μελέτης 192.250,23€ που αφορά τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου
Ξάνθης.
O διαγωνισμός στα καύσιμα θέρμανσης και κίνησης κρίθηκε άγονος διότι δεν προσήλθε κανείς. Στα
λιπαντικά αν και είχε δύο (2) προσφορές των (α) «Αφοί Τσίλογλου Ο.Ε.» και (β) «Λασκαρίδης
Εμμανουήλ» και η εν λόγω δημοπρασία κρίθηκε άγονη διότι οι πλειοδότες δεν είχαν τις απαιτούμενες
τεχνικές προδιαγραφές.
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Κατόπιν τούτου και λόγω του επείγοντος της προμήθειας παρακαλώ για την απευθείας ανάθεση του
έργου.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ανέγνωσε στο σώμα την αριθμ.πρωτ.32908/28-5-2012 εισήγηση του
τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία μεταξύ των άλλων αναφέρει:
Ο διαγωνισμός κρίθηκε άγονος και η Οικ. Επιτροπή με την αριθ169./12 απόφασή της πρότεινε την
αποστολή του στο Δημ Συμβούλιο για την απ ευθείας ανάθεση της προμήθειας.
Η έρευνα αγοράς που πραγματοποιήθηκε από το γραφείο προμηθειών του Δήμου μας, απέβη άκαρπη,
διότι δεν εκδήλωσε καμία επιχείρηση το ενδιαφέρον να συνεργαστεί με το Δήμο μας προσφέροντας
έκπτωση επί του μέσου όρου {εβδομαδιαίως} της τιμής αγοράς που εκδίδει η Δ/νση εμπορίου της
Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, για τα καύσιμα. Η αρμόδια επιτροπή γνωμοδότησης και αξιολόγησης
με την με αριθ.πρωτ.32826/2012 αναφορά της προτείνει στο δημ συμβούλιο
Α] Την επιχείρηση του Παύλου Αναστασιάδη για το σκέλος των καυσίμων θέρμανσης και κίνησης {της
Δημοτικής ενότητας Ξάνθης και Σταυρούπολης}με προσφορά έκπτωσης 0% στα καύσιμα και 15% επί
του ενδεικτικού προϋπολογισμού, στα λιπαντικά .
Β] Την επιχείρηση του Σερραίου Γεωργίου για το σκέλος των καυσίμων κίνησης και θέρμανσης με
προσφορά έκπτωσης 0% στα καύσιμα και 20% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού, στα λιπαντικά.
Αφού λάβετε υπόψη σας τα ανωτέρω
Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο συμβούλιο να εγκρίνει την απ ευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων
κίνησης και θέρμανσης (Δημοτικής ενότητας Ξάνθης και Σταυρούπολης) και λιπαντικών.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση καθώς
και α) τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 β) την 31877/22.6.2012 εισήγηση της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών προμηθειών και εξέτασης ενστάσεων (άρθρο 46 του
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) γ) τη με αρίθμ.169/28.05.2012 ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, δ)
αριθμ.πρωτ.32908/28-5-2012 εισήγηση του τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών ε) την αριθμ. πρωτ.
32826/28-5-2012 εισηγητική έκθεση – γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α) Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση του έργου: «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης – κίνησης και
λιπαντικών έτους 2012» προϋπολογισμού μελέτης 192.250,23€ για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών
του Δήμου Ξάνθης, διότι η διαδικασία του διαγωνισμού κρίθηκε άγονη και λόγω ότι σύμφωνα με το
αρ. πρωτ. 22957/12 Ιδιωτικό συμφωνητικό που υπάρχει για την προμήθεια καυσίμων αυτό έχει ισχύ
έως τις 31-5-2012.
Β) Αναθέτει την απευθείας ανάθεση του έργου: «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης – κίνησης και
λιπαντικών έτους 2012» προϋπολογισμού μελέτης 192.250,23€ για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών
του Δήμου Ξάνθης, στην επιχείρηση του κ. Σερραίου Γεώργιου με τους όρους της προσφοράς της
και συγκεκριμένα για το σκέλος των καυσίμων κίνησης και θέρμανσης με προσφορά έκπτωσης 0%
στα καύσιμα και 20% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού, στα λιπαντικά.
Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Πούλιος Χρίστος, Βασιλούδης Ηλίας, Καλογερής Κρίτων,
Παναγιωτίδης Γρηγόρης, Πατσίδου Δέσποινα, Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ οι οποίοι ζήτησαν την επανάληψη
του διαγωνισμού.
…………………………………………………………………………………………………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Ο Πρόεδρος
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Υπογραφή)

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 30-5-2012
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου
Αμπατζή Ευθυμία

