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ΘΕΜΑ: Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προµήθειας Υγρών Καυσίµων και Λιπαντικών, 
Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Ποσού 
 
 
1. Σύµφωνα µε την παρ. 1 εδαφ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η Οικονοµική Επιτροπή 

«αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει 
το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης  αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις 
απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και 
εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις».  

 
2. Σύµφωνα µε το Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), άρθρο 32 «Προσφυγή στη 
∆ιαδικασία µε ∆ιαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη ∆ηµοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 
2014/24/ΕΕ)», εδάφιο 2  
«Η διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση µπορεί να 
χρησιµοποιείται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών σε 
οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις: 
γ). στο µέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 
οφειλόµενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η 
τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές 
διαδικασίες µε διαπραγµάτευση».  

 
3. Λαµβάνοντας υπ’ όψη 

• τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων ∆ηµάρχου, 
• τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων Οικονοµικής 

Επιτροπής, 
• τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την 

παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, και διατηρήθηκε σε ισχύ κατόπιν των 
καταργούµενων διατάξεων της περίπτωσης 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 
4412/2016, 

• την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 
του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007,  

• τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, 
• την υπ’ αριθ. 782 Απόφαση ∆ηµάρχου µε αρ. πρωτ. 9160/31.3.2017 για τον ορισµό 

Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων,  
• την υπ. Αριθ. 3389/ 38808 /24-11-2017 απόφαση ∆ηµάρχου για την επείγουσα 

ανάγκη Προµήθειας Υγρών Καυσίµων & Λιπαντικών, προκειµένου να συνεχιστεί η 
απρόσκοπτη λειτουργία των οχηµάτων του ∆ήµου και κυρίως των 
απορριµµατοφόρων για την αποκοµιδή των απορριµµάτων,  

• το από 15/2/2018 ενηµερωτικό σηµείωµα του Τµήµατος Προµηθειών προς τη 
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος, µε το οποίο ενηµερώνει ότι  

 



 
 
 

• αναφορικά µε την ολοκλήρωση σχετικού ηλεκτρονικού, διεθνή διαγωνισµού που έχει 
προκηρυχθεί για την Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών έτους 2017, βρίσκεται στο 
στάδιο του προσυµβατικού ελέγχου από το Κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µέχρι 
σήµερα 

• τα καύσιµα επαρκούν έως 20/02/2018 και συνεπώς οι λόγοι της προηγούµενης 
επείγουσας απευθείας ανάθεσης δεν έχουν εκλείψει  

 
ελήφθη η 861 Απόφαση ∆ηµάρχου (αρ. πρωτ. ∆ήµου 5623/16-2-2018) µε την οποία 
αποφασίστηκε η επείγουσα ανάγκη Προµήθειας Υγρών Καυσίµων και Λιπαντικών  
 

4. Σε υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης, η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος απέστειλε  την 
υπ. αριθ. 5627/16-2-2018  Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς προς την εταιρία 
“∆ΗΜ. Λ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ – ΕΛ. Λ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Ο.Ε” (η οποία είναι ήδη ανάδοχος της 
εν λόγω προµήθειας από το σχετικό διαγωνισµό του 2015),  

 
5. Η εν λόγω εταιρεία, ανταποκρινόµενη απέστειλε προσφορά (αρ. πρωτ. 5632/16-2-

2018 ∆. ∆ιονύσου) 
• µε έκπτωση 0,05% για την Οµάδα Α (Πετρέλαιο Κίνησης και Αµόλυβδη Βενζίνη), και 

για την Οµάδα Γ (Πετρέλαιο Θέρµανσης), η οποία υπολογίζεται σύµφωνα µε το Π∆ 
173/70 στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ του 
είδους την ηµέρα παράδοσής του. Η τιµή θα πιστοποιείται από το ∆ήµο µε βάση το 
∆ελτίο Τιµών που εκδίδει το Παρατηρητήριο Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και θα 
προσκοµίζει ο ανάδοχος προµηθευτής στο ∆ήµο µαζί µε το τιµολόγιο του, και,   

• για τα υπόλοιπα είδη (λιπαντικά κλπ) µε την τιµή µονάδας τους, ως επισυνάπτεται, 
 

6. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε για  
• την έγκριση της επείγουσας απευθείας ανάθεσης υγρών καυσίµων και λιπαντικών 

στην εταιρία “∆ΗΜ. Λ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ – ΕΛ. Λ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Ο.Ε.” µε τους ίδιους 
όρους µε την τρέχουσα σύµβαση, για συνολικό ποσό 50.763,12€ 

• την έγκριση της σχετικής δαπάνης ποσού  50.763,12€ και διάθεση του εν λόγω 
ποσού µε αποδέσµευση ποσών από τους παρακάτω κωδικούς, (λόγω µη 
ολοκλήρωσης των διαδικασιών ανοικτού διαγωνισµού):     

� Κ.Α. 10.6641.0003 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για Κίνηση 
Μεταφορικών Μέσων» για ποσό 3.000 €,  

� Κ.Α. 15.6641.0003 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων για Κίνηση Μεταφορικών Μέσων» 
για ποσό 2.500 €,   

� Κ.Α. 20.6641.0003 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για Κίνηση 
Μεταφορικών Μέσων» για ποσό 2.000 €,  

� Κ.Α. 25.6641.0003 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για Κίνηση 
Μεταφορικών Μέσων» για ποσό 3.500 €,  

� Κ.Α. 35.6641.0003 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για Κίνηση 
Μεταφορικών Μέσων» για ποσό 25.000 €,  

� Κ.Α. 70.6641.003 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για Κίνηση 
Μεταφορικών Μέσων» για ποσό 3.878,40€, 

� ΚΑ 10.6643.0003 µε τίτλο  «Προµήθεια Καυσίµων για Θέρµανση και φωτισµό-
συν/νη» για ποσό 3.800,00 €, και 

� ΚΑ 15.6643.0002 µε τίτλο  «Προµήθεια Καυσίµων για Θέρµανση και φωτισµό» για 
ποσό 7.084,72 €. 

 

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 

ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

 


