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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθμ. 13/2021
τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμ. Απόφασης: 143/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Παροχή σύμφωνης γνώμης από την ΕΑΑΔΗΣΥ για προσφυγή σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης με
διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης (τριετής με προαίρεση) ανοικτού
(άνω των ορίων) διεθνούς ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού λόγω μη κατάθεσης προσφορών (άγονος)
χωρίς τροποποίηση των αρχικών όρων
Σήμερα 9η Ιουνίου έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10543/04-06-2021
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής, Δημάρχου κ. Κεχαγιά Δήμητρας, που επιδόθηκε νόμιμα μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ Α/55/11-3-2020), το υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), τις Εγκυκλίους 40/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ650Ψ), 163/2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών
και την κείμενη νομοθεσία.
Διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση εννέα (9)
συνολικά μέλη εκ των οποίων οκτώ (8) τακτικά και ένα (1) αναπληρωματικό ήτοι:
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

➢

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:
(Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Ουδείς

Κεχαγιά Δήμητρα, Δήμαρχος, Πρόεδρος
Κοσμοπούλου Αναστασία, Αντιπρόεδρος
Πολίτη Ελένη, Τακτικό Μέλος
Μαρκαντώνη Φωτεινή, Τακτικό Μέλος
Λαζή-Αναγνωστοπούλου Κων/να, Τακτικό Μέλος
Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης, Τακτικό Μέλος
Τόλιος Νικόλαος, Αναπληρωματικό Μέλος
Κρανιώτης Παναγιώτης, Τακτικό Μέλος
Φειδοπιάστης Αντώνης, Τακτικό Μέλος
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κ. Ρούλια Σμαρώ.
Ο κ. Τόλιος Νικόλαος αναπληρώνει το απόν τακτικό μέλος κο Βιλιώτη Ηλία.

Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης, εισηγήθηκε να συζητηθεί ως κατεπείγον 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης με τίτλο
«Παροχή σύμφωνης γνώμης από την ΕΑΑΔΗΣΥ για προσφυγή σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης με
διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης (τριετής με προαίρεση) ανοικτού (άνω
των ορίων) διεθνούς ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού λόγω μη κατάθεσης προσφορών (άγονος) χωρίς
τροποποίηση των αρχικών όρων» και κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να ψηφίσουν το κατεπείγον του θέματος.
Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από ψηφοφορία, έκανε ομόφωνα δεκτό να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης
το θέμα ως κατεπείγον.
Συμμετείχε κατόπιν πρόσκλησης της Δημάρχου, η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών κ Μυλωνά Αναστασία,
η οποία ενημέρωσε τα μέλη για το θέμα, όπως περιέχεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Στη συνέχεια η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη των μελών, την από 7-6-2021 εισήγηση η οποία υπογράφεται από την Δήμαρχο κ. Κεχαγιά Δήμητρα
και έχει ως εξής :
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ΘΕΜΑ: Παροχή σύμφωνης γνώμης από την ΕΑΑΔΗΣΥ για προσφυγή σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης με
διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης (τριετής με προαίρεση) ανοικτού (άνω
των ορίων) διεθνούς ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού λόγω μη κατάθεσης προσφορών (άγονος) χωρίς
τροποποίηση των αρχικών όρων .
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Έχοντας υπόψη:
τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
τον Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις»
και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
τον Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
τον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
τον Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις”,
τον Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό
Τύπο και άλλες διατάξεις», ,
τον Ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”.
τον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
τον Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των
άρθρων 7 και 13 έως 15,
το Π.Δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
το Π.Δ 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, τη με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής
Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »
τη με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»
Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/14 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
Την με αρ. 6/2021 Τ.Υ.μελέτη της Υπηρεσίας..
Το με αρ. πρωτ. 7226/2021 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ 21REQ008490132.
Το με αρ. πρωτ. 7227/2021 τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη..
Τις με αρ. Α-346/2021, Α-347/2021 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ ΨΔΗΤΩΞ3-Χ2Δ, 684ΡΩΞ3ΡΕΒ, και ΑΔΑΜ 21REQ008509369 εγκεκριμένο αίτημα.
Την με αρ. 103/2021 απόφαση οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ 6ΙΕΧΩΞ3-ΘΦΩ.
Την με αρ. 8069/2345/2021 προκήρυξης με ΑΔΑ Ψ67ΩΩΞ3-5Φ9 και ΑΔΑΜ 21PROC008573833.
Τη διακήρυξη με ΑΔΑΜ 21PROC008573960.
Το γεγονός ότι έως 7/6/2021 και ώρα 10:00 καταληκτική ημερομηνία δεν κατατέθηκε καμία προσφορά στο
ΕΣΗΔΗΣ.
Τυχόν επανάληψη δεν μπορεί να προχωρήσει πριν την έκδοση προτύπων διακήρυξης λόγω αλλαγής
νομοθεσίας στην διαδικασία με ισχύ από 1/6/2021.

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης:
Παροχής σύμφωνης γνώμης από την ΕΑΑΔΗΣΥ για τη προσφυγή σε διαδικασίας απευθείας ανάθεσης με
διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τη προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης μελέτης υπ’ αριθμ.
6/2021, συνολικού ποσού 689.819,90€ συμπ. ΦΠΑ για τρία έτη και με δικαίωμα προαίρεσης (έως 31/12/2024)
χωρίς τροποποίηση των αρχικών όρων, λόγω μη υποβολής προσφορών (άγονος).
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του θέματος, μετά από διαλογική συζήτηση που
περιέχεται αναλυτικά στα επίσημα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και έχοντας υπόψη:
⎯
Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 72
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 6 παρ. 5 Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85), το
άρθρο 54 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ.1 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄
134)
⎯
Το άρθρο 58 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α΄ 133) και επανατροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α΄ 139).
⎯
Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄145)
⎯
Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ Α΄ 133).
⎯
Τις διατάξεις του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134).
⎯
Τις διατάξεις του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α΄197) και ειδικότερα το άρθρο 40.
⎯
Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11-3-2020).
⎯
Το υπ’ αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
⎯
Τις υπ’ αριθ. 40/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και 426/2020
(ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει την παροχή σύμφωνης γνώμης από την ΕΑΑΔΗΣΥ για τη προσφυγή σε διαδικασίας απευθείας
ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τη προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης
μελέτης υπ’ αριθμ. 6/2021, συνολικού ποσού 689.819,90€ συμπ. ΦΠΑ για τρία έτη και με δικαίωμα προαίρεσης
(έως 31/12/2024) χωρίς τροποποίηση των αρχικών όρων, λόγω μη υποβολής προσφορών (άγονος).
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 143/2021
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:
Η Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Κεχαγιά Δήμητρα

Τα Μέλη
Κοσμοπούλου Αναστασία
Πολίτη Ελένη
Μαρκαντώνη Φωτεινή
Λαζή-Αναγνωστοπούλου Κων/να
Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης
Τόλιος Νικόλαος
Κρανιώτης Παναγιώτης
Φειδοπιάστης Αντώνης

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά
Η Δήμαρχος
DIMITRA KECHAGIA
Jul 28 2021 09:53:AM

Κεχαγιά Δήμητρα
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