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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 24
ης

   Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

Ζαγοράς - Μουρεσίου 

ΘΕΜΑ: «Περί απ’ ευθείας ανάθεση προµήθειας καυσίµων  του ∆ήµου Ζαγοράς 

Μουρεσίου» 

Στη Ζαγορά, σήµερα, 29
η
  του µηνός Νοεµβρίου 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.µ.  

στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου  Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε σε δηµόσια 

συνεδρίαση,  η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου,   ύστερα από την 

15022/28-11-2017  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 

και  τα  επτά (7)  µέλη: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                -----------------------                                                                             

2. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                

3. ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

4.  ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ             

5. ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   

6. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

7. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ       

                    

 

  
Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής και ∆ήµαρχος Ζαγοράς-Μουρεσίου, 

εισηγούµενος το  εκτός ηµερησίας διάταξης θέµα εξέθεσε ότι. 

Έχει προκύψει ένα θέµα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση µου κατεπείγον, για να 

συζητηθεί και αφορά την «Ανάθεση προµήθειας καυσίµων»,  προκειµένου να 

Ζαγορά,   29.11.2017 

Αριθ.Αποφ  182/2017 

Αρ. Πρωτ. :    15453 
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καλυφθούν οι ανάγκες του ∆ήµου και κυρίως της Υπηρεσίας Καθαριότητας, η οποία πρέπει 

να συνεχίσει απρόσκοπτα την αποκοµιδή των απορριµµάτων . Η ανάθεση γίνεται στο πλαίσιο 

ολοκλήρωσης του ηλεκτρονικού διαγωνισµού της συγκεκριµένης προµήθειας  για το έτος 

2017.  

   Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθεί αυτό το θέµα προς συζήτηση, 

παρά το ότι δε συµπεριλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης 

του. 

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά  

Η Ο.Ε.  αφού έλαβε υπόψη του 

1. την εισήγηση του προέδρου,  

2. την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10  

3. το περιεχόµενο του θέµατος, το οποίο αν και δεν περιλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη 

πρέπει να συζητηθεί, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του: 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

          Εγκρίνει το κατεπείγον του θέµατος που αφορά την: «Περί απ’ ευθείας 

ανάθεση προµήθειας καυσίµων  του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου» 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα, κατέθεσε την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας:  

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    

--------- 

Ταχ. ∆/νση: Ζαγορά, Μαγνησίας                                                    

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆. 

Tηλ.  24263-50105 

FAX 24260 - 23128 

ΤΚ 37001 

Email: texzagmour@gmail.com                                                

----- 

Ζαγορά, 29.11.2017 

Αριθµ. πρωτ. 15128 
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Α./ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στην προµήθεια ΒΕΝΖΊΝΗ ΑΜΌΛΥΒ∆Η 95 ΟΚΤ 

και πετρελαίου κίνησης DIESEL, που απαιτούνται για την κάλυψη των επειγουσών 

αναγκών του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου. Η ανάγκη για απευθείας ανάθεση 

προκύπτει από την µη ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας η οποία βρίσκεται 

σε εξέλιξη.  

Συγκεκριµένα πραγµατοποιήθηκε επανάληψη της διαδικασίας µόνο για τα καύσιµα 

και για το διάστηµα από Σεπτέµβριο έως 31/12/2017. 

Ο ηλεκτρονικός διαγωνισµός µε αριθµό συστήµατος 40903, αποτελεί συνέχεια του 

υπ’ αρίθµ. 30078,1 ηλεκτρονικού διαγωνισµού, και διεξάγεται σύµφωνα µε το άρθρο 

106, παρ.3 του Νόµου 4412/2016, κατά το οποίο «..Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή 

παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή 

µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία 

ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την επανάληψή 

της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη..». 

Ο διαγωνισµός έληξε στις 31/07/2017 και κρίθηκε άγονος σύµφωνα µε την 103/2017 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Η ανάθεση θα γίνει µε την διαδικασία της 

διαπραγµάτευσης µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου σύµφωνα µε τα οριζόµενα του 

Ν. 4412/2016. Ο φάκελος του διαγωνισµού υποβλήθηκε στην Αποκεντρωµένη 

∆ιοίκηση.  

Η έγκριση χορηγήθηκε από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς 

Ελλάδας α) για τα καύσιµα µε την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 2116/141614/26.09.2017(Α∆Α: 

ΩΓ5ΖΟΡ10-ΤΦ∆), β) για τα λιπαντικά µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 

1630/102790/15.09.2017(Α∆Α: 683ΝΟΡ10-Ι86) και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο που 

πραγµατοποιήθηκε λήφθηκε Απόφαση περί έναρξης διαδικασίας διαπραγµάτευσης 

µετά από άγονο διαγωνισµό. 

Η προµήθεια διέπεται από τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: 

Α) 
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1. Τις διατάξεις του άρθρου 273, παρ.1 και του άρθρου 209 παρ. 5 του Νέου 

∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, Ν. 3463/06. 

2. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει  

3. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και     πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις. 

4.Των διατάξεων  του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου 

Προστιθέµενης Αξίας»  

5.Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’): ∆ηµόσιες Συµβάσεις 

Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 

και 2014/25/ΕΕ)." 

6.Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον 

δεν περιλαµβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της 

παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και 

ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 

σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

7. Σύµφωνα µε το Άρθρο 13 του Ν. 3438/2006 σχετικά µε τις διαδικασίες για την 

κανονικότητα της τιµής και την έκδοση δελτίου πιστοποίησης τιµών και του αρ. πρωτ. 

Π1/2110/2006 διευκρινιστικού εγγράφου του Υπουργείου Ανάπτυξης – Τµήµα 

Θεσµικών Ρυθµίσεων περί εφαρµογής του παραπάνω Νόµου. Η τιµολόγηση θα 

γίνεται µόνο βάσει της µέσης τιµής, όπως αυτή επίσηµα διαµορφώνεται 

ηµερησίως, για έκαστο είδος, από το Παρατηρητήριο Τιµών Υγρών Καυσίµων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 

8. To άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 περί Προσφυγή στη διαδικασία µε 

διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ). 

Β) 

1.  Την υπ’ αρίθµ. 1/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Ζαγοράς 

Μουρεσίου, περί ψήφισης εγγεγραµµένων πιστώσεων οικ. έτους 2017, στον Κ.Α. 25-

6641.01 του προϋπολογισµού για πετρέλαιο κίνησης(diesel), προϋπολογισθείσας 
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δαπάνης 5.899,89 ευρώ(συµπ. ΦΠΑ) και στον Κ.Α. 10-6641.01 του προϋπολογισµού 

για αµόλυβδη βενζίνη (95οκτ), προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.719,10ευρώ(συµπ. 

ΦΠΑ). 

2. Την υπ’ αριθµ. 103/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

Ζαγοράς-Μουρεσίου περί έγκρισης πρακτικού άγονου διαγωνισµού και την υπ’ αριθµ 

πρωτ. 2116/141614/26-09-2017 εγκριτικής αυτής. 

 

Β./ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

1. Πετρέλαιο κίνησης (DIESEL) 

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις, που πρέπει να 

πληροί το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο προορίζεται να χρησιµοποιηθεί στους 

διάφορους τύπους κινητήρων Diesel.  

Ειδικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου κίνησης θα είναι αυτές που προβλέπονται 

από την κείµενη νοµοθεσία και περιγράφονται στις διατάξεις: 

• Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 513/2004 (ΦΕΚ 1149Β/17.8.2005), 

• Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 514/2004 (ΦΕΚ 1490Β/9.10.2006), 

• Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 284/2006 (ΦΕΚ 1736Β/30.8.2007), 

• Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 460/2009 (ΦΕΚ 67Β/28.1.2010) και 

• Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 316/2010 (ΦΕΚ 501Β/29.2.2012). 

2. Αµόλυβδη βενζίνη 95RON 

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις, που πρέπει να 

πληροί η αµόλυβδη βενζίνη 95RON, η οποία προορίζεται να χρησιµοποιηθεί στους 

διάφορους τύπους βενζινοκινητήρων, σχεδιασµένων να λειτουργούν µε αµόλυβδη 

βενζίνη 95RON. 

Ειδικότερα, οι ιδιότητες της αµόλυβδης βενζίνης 95RON θα είναι αυτές που 

προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία και περιγράφονται στις διατάξεις: 

• Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 513/2004 (ΦΕΚ 1149Β/17.8.2005), 

• Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 510/2004 (ΦΕΚ 872Β/4.6.2006), 

• Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 284/2006 (ΦΕΚ 1736Β/30.8.2007), 
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• Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 460/2009 (ΦΕΚ 67Β/28.1.2010) και 

• Της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 316/2010 (ΦΕΚ 501Β/29.2.2012). 

Οι συµµετέχοντες πρέπει να προσκοµίσουν επί ποινή αποκλεισµού ως µέρος της 

τεχνικής προσφοράς τους τα ακόλουθα: 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, Άρθρο 8, στην οποία θα αναφέρεται ρητώς ότι 

οι προδιαγραφές της προσφερόµενης αµόλυβδης βενζίνης 95RON καλύπτουν τις 

απαιτήσεις των προαναφερόµενων αποφάσεων. 

 

 

Οι συµµετέχοντες πρέπει να προσκοµίσουν επί ποινή αποκλεισµού ως µέρος της 

τεχνικής προσφοράς τους τα ακόλουθα: 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, Άρθρο 8, στην οποία θα αναφέρεται ρητώς ότι 

οι προδιαγραφές του προσφερόµενου πετρελαίου κίνησης καλύπτουν τις απαιτήσεις 

των προαναφερόµενων αποφάσεων. 

 

Γ./ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΛΟΓΩ 

ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

 

 

ΕΙ∆ΟΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

 

 ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(σε λίτρα) 

 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

(συµπ. ΦΠΑ) – ΒΑΣΗ ΤΗΣ 

ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ 

ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΑ 

ΝΟΜΟ ΤΗΝ 28/11/2017 

 

∆ΑΠΑΝΗ 

(συµπ. ΦΠΑ) 

Καύσιµα 

κίνησης 

(diesel) 

3.700,00 1,319€ 4.880,30€ 

 

Βενζίνη 95 

οκτ. 

Αµόλυβδη 

2.450,00 1,518€ 3.719,10€ 

 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
8.599,40 € 
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∆ΑΠΑΝΗ 

 

 

 

 

∆./ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  – ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 1O 

«Πετρέλαιο DIESEL κίνησης», δηλαδή προµήθεια και παράδοση σε άριστη 

κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

Τιµή ενός λίτρου 1,319€ (συµπ. ΦΠΑ). 

 

ΑΡΘΡΟ 2O 

«Αµόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων», δηλαδή προµήθεια και παράδοση σε άριστη 

κατάσταση όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές. 

Τιµή ενός λίτρου 1,518 €(συµπ. ΦΠΑ). 

 

Η προθεσµία εκτέλεσης της προµήθειας ορίζεται σε τριάντα ηµέρες (30) αρχοµένης 

από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Αν στο διάστηµα αυτό εξαντληθεί η 

συµβατική δαπάνη παύει και η ισχύς της σύµβασης.  

                     Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

             Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος  

   Αυτοτελούς τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών  

             Πολεοδοµίας & Περιβάλλοντος                

                   ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ∆ΗΜΟΣ 

    ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 15128/29-11-2017  εισήγηση  της  Τεχνικής Υπηρεσίας, του 

Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου,  αναφορικά με την απ’ ευθείας ανάθεση καυσίμων και κατόπιν 

διαλογικής συζήτησης, 

Αποφασίζει   Οµόφωνα  
 

Α. Εγκρίνει την υπ΄ αριθµ. 15128/29.11.2017 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, η 
οποία αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της απόφασης αυτής και µε την οποία 
καθορίζονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές, οι διατάξεις που ορίζει η νοµοθεσία, οι 
Τιµές Εφαρµογής & ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός.    
 

Β. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της προµήθειας καυσίµου, 

1/. Πετρελαίου κίνησης για τα οχήµατα του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου, ποσού των 

4.880,30€ εις βάρος του ΚΑ 25-6641.01  στον πρατηριούχο κο: Τριαντάφυλλου 

Τριαντάφυλλο. 

2/. Βενζίνη για τα οχήµατα του ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου, ποσού 3.719,10 εις 

βάρος του ΚΑ 10-6641.01 στον πρατηριούχο κο Μπαρούτα Αθανάσιο του 

Στεφάνου. 

Γ. Αναθέτει στον ∆ήµαρχο κο Παναγιώτη Κουτσάφτη την υπογραφή των 
σχετικών συµβάσεων. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 182/2017 

.Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο πρόεδρος                                                                          Τα µέλη 

(υπογραφή)                                                                        (υπογραφές) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
& 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 
 

    ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

ΑΔΑ: ΩΓΔΦΩΡΚ-6Χ6
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