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          ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ                                            

Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   129/2021

               ΘΕΜΑ  1ο : Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων κίνησης 
                                 (1ος τμηματικός προϋ/σμός της υπ' αριθ. 26/2020 μελ.)

Στο Λουτράκι σήμερα την  11η  του μηνός Μαΐου, του έτους 2021, ημέρα της
εβδομάδος  Τρίτη  και  ώρα  9:00  (χρόνος  έναρξης)  έως  9:30  (χρόνος  λήξης),
πραγματοποιήθηκε  τακτική,  δια  περιφοράς  μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου,
σύμφωνα  με  την  από  11-03-2020  Πράξη  Νομοθετικού  Περιεχομένου  (Φ.Ε.Κ.
55/11.03.2020 τ.  Α'),  συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής,  μετά την  υπ'  αριθ.
6814/07-05-2021 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η
οποία νόμιμα κι  εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, καθώς και  στους
Προέδρους  των  Συμβουλίων  των  Κοινοτήτων  Λουτρακίου-Περαχώρας,  Αγίων
Θεοδώρων, Ισθμίας και Πισίων, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα
θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί
συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν συμμετοχή επτά (7),
ήτοι
Συμμετέχοντες: 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου
Αναστάσιος,  3.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  4.Κορδαλή  Σωτηρία,  5.Γεωργίου
Αθανάσιος, 6.Μουζάκης Αθανάσιος, 7.Γλυκοφρύδης Ιωάννης, ο οποίος αναπληρώνει
το τακτικό μέλος, που απουσιάζει, κ. Σταυρόπουλο Κων/νο.
Μη  συμμετέχοντες: οι  Πρόεδροι  των  Συμβουλίων  των  Κοινοτήτων  Λουτρακίου-
Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων, Ισθμίας και Πισίων. 

Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των
μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Οι διατάξεις της § 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τ. Α΄),
σχετικά με την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση.
2. Η υπ’ αριθ. 26/2020 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας & Διαχείρισης Απορριμμάτων
του  Δήμου,  η  οποία  αφορά  την  προμήθεια  καυσίμων,  λιπαντικών  &  πετρελαίου
θέρμανσης, για τα οικονομικά έτη 2020, 2021 και 2022, προς κάλυψη αφενός των
αναγκών  κίνησης  των  μεταφορικών μέσων  &  μηχανημάτων  έργων  και  διαφόρων
εργαλείων  του  Δήμου,  αφετέρου  την  κάλυψη  λοιπών  αναγκών  των  διαφόρων
υπηρεσιών του Δήμου και των ν.π.δ.δ. αυτού, καθώς και την κάλυψη των αναγκών
θέρμανσης  των  δημοτικών  καταστημάτων,  των  Δημοτικών  Αθλητικών
Εγκαταστάσεων, καθώς και των κτιρίων των ν.π.δ.δ. του Δήμου, προϋπολογισμού
δαπάνης  #667.635,45#  €  πλέον  Φ.Π.Α.  24%,  ήτοι  συνολικού  προϋπολογισμού
#827.867,96#  €  και  ειδικότερα  το  ΤΜΗΜΑ 1:  «Προμήθεια  πετρελαίου  κίνησης και
αμόλυβδης βενζίνης (Δήμος)», εκτιμώμενης αξίας 389.100,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.
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3. Η υπ’ αριθ. 199/2020 (ΑΔΑ:Ψ9ΣΥΩΛ3-Ο0Η, σε ορθή επανάληψη) Απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής,  με  την  οποία καταρτίστηκαν οι  όροι  ηλεκτρονικού διεθνούς  ανοικτού
δημόσιου  μειοδοτικού  διαγωνισμού,  με  καταληκτική  ημερομηνία  παραλαβής
προσφορών την 22-08-2020.
4. Η  υπ'  αριθ.  11493/15-07-2020  (ΑΔΑ:ΨΟ4ΧΩΛ3-Ω41)  περιληπτική  διακήρυξη
δημοπρασίας της εν λόγω  προμήθειας. 
5. Η  υπ’  αριθ.  11493/15-07-2020  (ΑΔΑΜ:20PROC007032309)  διακήρυξη  για  τη
διεξαγωγή του εν λόγω διαγωνισμού.

6. Οι  με  αριθ.  πρωτ.  23,  24,  25,  26,  27,  28/04-01-2021  Απoφάσεις  Ανάληψης
Υποχρέωσης, οι οποίες καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου με α/α
Α-1, Α-2, Α-3, Α-4, Α-5, Α-6, αντίστοιχα,  και με τις  οποίες εγκρίθηκαν οι  δαπάνες,
δεσμεύτηκαν και διατέθηκαν πιστώσεις ποσών

   Κ.Α. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2021 (€)
10-6411.001 6.000,00
20-6641.001 220.000,00
30-6411.001 1.000,00
30-6641 17.000,00
35-6641 13.500,00
35-6644.001 6.500,00

7. Το  γεγονός  ότι  εξαντλήθηκαν  οι  ποσότητες  καυσίμων  για  την  διασφάλιση  της
απρόσκοπτης κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου μας,  που είχε προμηθευτεί με
την υπ' αριθ. 3697/17-03-2021 Σύμβαση. 
8. Η από 06-05-2021 Εισηγητική Έκθεση της Δ/νσης Καθαριότητας & Διαχείρισης
Απορριμμάτων προς την Οικονομική Επιτροπή, με την οποία αφενός ενημερώνει ότι
είναι αναγκαίο να προβούμε στην προμήθεια καυσίμων, καθότι έχουν ήδη εξαντληθεί,
για την διασφάλιση της απρόσκοπτης κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου μας
προκειμένου να διαφυλαχθεί η δημόσια υγεία, καθώς και ο τουριστικός χαρακτήρας
της περιοχής κι αφετέρου εισηγείται την ανάθεση ποσοτήτων του 1ου τμήματος της
υπ'  αριθ.  26/2020  μελέτης,  μέχρι  του  ποσού  των  #50.000,00#  €,
συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.,  έως  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  του
Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων. 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις των
άρθρων 72 του Ν. 3852/2010, 158 του Ν. 3463/2006 και 32 § 2γ του Ν. 4412/2016
καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά  Π λ ε ι ο ψ η φ ί α
(μειοψηφούντος του κ. Γλυκοφρύδη Ιωάννη)

1. Εγκρίνει, με  την  διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης  χωρίς  προηγούμενη
δημοσίευση,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  32  του  Ν.  4412/2016,  την
εκτέλεση προμήθειας καυσίμων του 1ου τμήματος της υπ' αριθ. 26/2020 μελέτης, έως
του  ποσού  των  #50.000,00#  €,  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.,  μέχρι  την
ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  του  Διεθνούς  Ηλεκτρονικού  Ανοικτού  Διαγωνισμού,
προς κάλυψη των αναγκών για την διασφάλιση της απρόσκοπτης κυκλοφορίας των
οχημάτων του Δήμου μας, προκειμένου να διαφυλαχθεί η δημόσια υγεία, καθώς και ο
τουριστικός χαρακτήρας της περιοχής, σύμφωνα με την από 06-05-2021 Εισηγητική
Έκθεση της Δ/νσης Καθαριότητας & Διαχείρισης Απορριμμάτων.
2. Καταρτίζει  πρόσκληση  προς  τον  κ.  ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ  ΔΙΟΝΥΣΙΟ  -
Πρατήριο Υγρών Καυσίμων, για υποβολή προσφοράς στα πλαίσια διαπραγμάτευσης
για την ανάθεση της εν λόγω προμήθειας, ως κάτωθι: 



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

του 1ου τμήματος της υπ' αριθ. 26/2020 μελέτης

Σας καλούμε έως την Παρασκευή 14-05-2021 και ώρα 12:00 να υποβάλετε
είτε  στο  Πρωτόκολλο  του  Δήμου  (Ιάσονος  1-Λουτράκι)  είτε  ηλεκτρονικά  στην
διεύθυνση: info  @  loutraki  .  gr  , τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1) Οικονομική προσφορά, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 26/2020 μελέτη της Δ/νσης
Καθαριότητας & Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου
2) Φορολογική ενημερότητα
3) Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
4) Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του
νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) 
5) Υπεύθυνη  δήλωση του  Ν.1599/1986,  στην  οποία  να  δηλώνετε  ότι  δεν
συντρέχουν  εις  βάρος  σας  ΟΙ  ΛΟΓΟΙ  ΤΟΥ  ΑΡΘΡΟΥ 73  (αποκλεισμού -άρθρο  57
παράγραφοι 1 έως 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) του Ν.4412/2016 και  ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΟΥ

ΑΡΘΡΟΥ  74 (αποκλεισμός οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις -άρθρο 57
παρ. 7 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ-) ΤΟΥ Ν. 4412/2016.

3. Συγκροτεί  Επιτροπή  διενέργειας  διαπραγμάτευσης  και αξιολόγησης  της
προσφοράς που θα υποβληθεί για την εν λόγω προμήθεια, αποτελούμενη από τους
κάτωθι δημοτικούς υπαλλήλους: 
α.Σταμάτη Ιερόθεο - ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού - Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον
Γκιόκα Ιωάννη 
β.Κατσούδα  Ευθυμία -  ΔΕ  Χειριστών  Η/Υ,  με  αναπληρώτρια  την  Μητρογιάννη
Κων/να και 
γ.Λιόκοση Ζωή - ΔΕ Χειριστών Η/Υ, με αναπληρώτρια την Διαμαντοπούλου Αργυρώ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   129/2021

            Ο Πρόεδρος                      Τα Μέλη
 της Οικονομικής Επιτροπής                      ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος 
             Δήμαρχος
                                                                                  ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος

                                                                        ΚΟΡΔΑΛΗ Σωτηρία
   Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ
                                                                                  ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αθανάσιος
                                                                                  

                                                                        ΜΟΥΖΑΚΗΣ Αθανάσιος

                                                                                  ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ Ιωάννης
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