ΑΔΑ: 6ΑΣ2ΩΞΡ-ΖΙΥ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Ελληνική Δημοκρατία
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.06.21 12:46:59
EEST
Reason:
Location: Athens

Αρ. Απόφ. : 63/2019

Πολύκαστρο 61200 Τηλ. 2343350122 e-mail : dimospaionias.ds@gmail.com

ΘΕΜΑ 2ο
(ΕΚΤΟΣ Ημερήσιας Διάταξης)
Απευθείας ανάθεση καυσίμων κίνησης λόγω κατεπειγουσών αναγκών.

Στο Πολύκαστρο σήμερα 21-06-2019 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα
09.00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παιονίας συνήλθε σε
ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Παιονίας, ύστερα από
την αριθμ. 9.079/14-06-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε
νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1) Γκουντενούδης Χρήστος,
2) Αριζάνης Ηλίας ,
3)Ευθυμιάδης Λάζαρος , 4)Φράγκος Γεώργιος.
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1)Δεβετζόπουλος Αιμίλιος, 2)Μπαβέλης Δημήτριος ,
3)Σιωνίδης Κωνσταντίνος.
Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
αποφασίσθηκε ομόφωνα η συζήτηση και ψήφιση των παρακάτω θεμάτων:

1.Ανάθεση εργασίας σε δικηγόρο.
2.Απευθείας ανάθεση καυσίμων κίνησης λόγω κατεπειγουσών αναγκών.
3.Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την
«Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης του Δήμου Παιονίας έτους
2019».
4.Εισήγηση 5ης αναμόρφωσης 2019 προϋπολογισμού οικον. έτους 2019
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη της επιτροπής την εισήγηση
της Αναπλ. Προϊσταμένης Δ/νσης Διοικ. και Οικον. Υπηρεσιών η οποία έχει ως
εξής:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2019 ΛΟΓΩ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.
Ο Δήμος Παιονίας με την υπ΄αριθμ. 1883/08-02-2019 διακήρυξη
προχώρησε στην διενέργεια ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού μειοδοτικού
διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης & λιπαντικών για
την κάλυψη των αναγκών τόσο του ιδίου όσο και των Νομικών του Προσώπων
για το έτος 2019.
Ύστερα από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών –
σταδίων
του
διαγωνισμού
(έλεγχος
δικαιολογητικών
συμμετεχόντων,
αποσφράγιση οικονομικών προσφορών, εξέταση τυχόν ενστάσεων κ.α.) ο
φάκελος είναι έτοιμος προς αποστολή στον Επίτροπο του ελεγκτικού συνεδρίου
του Νομού Κιλκίς, για τον υποχρεωτικό – προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του
διαγωνισμού.
Προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε ο Σαουλίδης Θεόδωρος στον οποίο θα
κατακυρωθεί (μετά την ολοκλήρωση του ως άνω ελέγχου) η προμήθεια καυσίμων
κίνησης- θέρμανσης έναντι του ποσού των 510.555,80€.
Την δεδομένη χρονική περίοδο, λόγω εξάντλησης των συμβατικών
ποσοτήτων καυσίμων που προμηθευόταν ο Δήμος μας, αντιμετωπίζουμε
σοβαρότατο πρόβλημα ( για το διάστημα που ακολουθεί και μέχρι την υπογραφή
της νέας σύμβασης προμήθειας με τον νέο μειοδότη προμηθευτή).
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Ήδη το διάστημα των τελευταίων ημερών έχει συσσωρευθεί μεγάλος
όγκος απορριμμάτων σε όλους τους οικισμούς του Δήμου λόγω αδυναμίας
κίνησης των απορριμματοφόρων οχημάτων εξαιτίας της έλλειψης καυσίμων.
Ταυτόχρονα οι δύο γεωργικοί ελκυστήρες που διαθέτει ο Δήμος μας δεν
μπορούν να συνεχίσουν τις εργασίες αντιπυρικής προστασίας (κόψιμο χόρτων),
λόγω έλλειψης καυσίμων.
Τα παραπάνω δεδομένα, λαμβανομένου υπόψην και του γεγονότος ότι
υπάρχουν αυξημένες θερμοκρασίες λόγω της καλοκαιρινής
περιόδου,
εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την δημόσια υγεία των δημοτών μας.
Υπάρχουν αυξημένοι κίνδυνοι εμφάνισης ασθενειών – ενώ παρατηρήθηκε
και συγκέντρωση τρωκτικών κοντά στους όγκους των απορριμμάτων.
Ταυτόχρονα δημιουργούνται και σοβαροί κίνδυνοι πρόκλησης πυρκαγιάς
λόγω του αυξημένου ρυθμού αύξησης του πρασίνου (άγρια χόρτα) τα οποία
αδυνατούμε να κόψουμε με τα ειδικά αγροτικά μηχανήματα ( λόγω έλλειψης
καυσίμων).
Όλα τα ανωτέρω αναγκάζουν τον Δήμο μας να προβεί σε εξεύρεση άμεσης
λύσης, διασφαλίζοντας την δημόσια υγεία και την Πολιτική προστασία των
δημοτών μας, μέχρι την υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο μειοδότη των
καυσίμων για το τρέχον έτος.
Για τους παραπάνω λόγους και προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες και
επιτακτικές ανάγκες του Δήμου μας σε καύσιμα κίνησης, προτείνεται σύμφωνα με
το αρθ. 72 του Ν. 3852 / 2010, η οικονομική επιτροπή να προχωρήσει σε
απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων κίνησης ( απορριμματοφόρων
οχημάτων, οχημάτων καθαριότητας,
και κοπής χόρτων για αντιπυρική
προστασία) για χρονικό διάστημα ενός μήνα ή έως την υπογραφή σύμβασης με
τον νέο ανάδοχο, (ο οποίος θα προκύψει με την ολοκλήρωση του διεθνούς
διαγωνισμού), συνολικού ποσού με τον Φ.Π.Α. 18.600,00 €.
Ο Δήμος Παιονίας με την υπ΄αριθμ. 9325/20-06-2019 πρόσκληση προς
τον κ. Σαουλίδη Θεόδωρο, ιδιοκτήτη πρατηρίου υγρών καυσίμων, ζήτησε την
υποβολή οικονομικής προσφοράς, από μέρους του πρατηριούχου, για την
προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης, σύμφωνα με την σχετική μελέτη της
υπηρεσίας.
Στην ανωτέρω πρόσκληση ανταποκρίθηκε ο κ. Σαουλίδης Θεόδωρος
καταθέτοντας την προσφορά του με ποσοστό έκπτωσης 0,1% στη νόμιμα
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους καυσίμου την
ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο
πιστοποίησης τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το
Νομό Κιλκίς.
και κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
 Τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2, εδαφ. γ΄, & άρθρο 26 του Ν.
4412/2016
 Το σχετική εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου
 Τις αυξημένες ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου για καύσιμα.
 Την 9325/20-06-2019 πρόσκληση του Δήμου Παιονίας.
 Την προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων κίνησης (
απορριμματοφόρων οχημάτων, οχημάτων καθαριότητας, και κοπής χόρτων για
αντιπυρική προστασία) για χρονικό διάστημα ενός μήνα ή έως την υπογραφή
σύμβασης με τον νέο ανάδοχο, (ο οποίος θα προκύψει με την ολοκλήρωση του
διεθνούς διαγωνισμού), συνολικού ποσού με τον Φ.Π.Α. 18.581,40 €.
Το ποσό αυτό ή μέρος αυτού που θα εξαντληθεί έως την υπογραφή της
σύμβασης θα αφαιρεθεί από το συνολικό ποσό των 510.555,80€ (με ΦΠΑ) το
οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί στον προσωρινό ανάδοχο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 63/2019.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.
Για το 11ο/2019 Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

(Υπογραφή)

(Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα
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Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ
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