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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
  Από τα πρακτικά της   17  /   08-06-2011 
∆ΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ  συνεδρίασης της Οικονοµικής  Επιτροπής           
      Του ∆ήµου Νάουσας 
Αριθ.Αποφ 60/2011 

 
ΘΕΜΑ: Απ’ ευθείας ανάθεση προµήθειας καυσίµων κίνησης 

 

Στη Νάουσα  και στο ∆ηµοτικό κατάστηµα σήµερα στις 08 του µήνα Ιουνίου  

του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 13.30 συνήλθε σε 

συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την από  03/06/2011 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύµβουλο σύµφωνα µε το άρθρο 

75 του Ν. 3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 75 του Ν.3852/10), 

δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών ήταν παρόντα 6 µέλη: 

 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Αναστάσιος Καραµπατζός, Πρόεδρος 1. Ίλια Ιωσηφίδου 

2. Ευδοξία Ιτσκάρα    2. Κελεσίδης Ιωάννης                

3. Ευαγγελία ∆εληχρήστου – Τσίλη  3. Χαλκιάς Γεώργιος    

4. Ιωάννης Γκαρνέτας    οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 

5. Θωµάς Βράντσης    νόµιµα προσκλήθηκαν 

6.Φουντούλης Γεώργιος 

 

Ο Πρόεδρος  εισηγούµενος το 4ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης για την απ’ ευθείας  

ανάθεση καυσίµων  είπε τα εξής: 

Η Οικονοµική Επιτροπή µε τη διάταξη του άρθρου 72 παρ.1δ του 
Ν.3852/2010 καθίσταται κατ’ εξαίρεση αρµόδια, εφόσον συντρέχει εξαιρετικά 
επείγουσα περίπτωση, να αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση έργων σε 
εργοληπτική επιχείρηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. β του 
Π.∆/τος 171/87 καθώς και προµηθειών του άρθρου 23 παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ, όπως 
επίσης και της παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης µελετών, σε εξαιρετικά 
επείγουσες περιπτώσεις, εκτός αν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχει διακρατήσει τη 
σχετική αρµοδιότητα µε ειδική απόφασή του ή η Οικονοµική Επιτροπή έχει 
παραπέµψει τη λήψη της σχετικής απόφασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

 
Στο ∆ήµο µας έχει καταστεί επιτακτική ανάγκη για την απ’ ευθείας ανάθεση 

της προµήθειας καυσίµων κίνησης  για τις ανάγκες των οχηµάτων του , φορτηγών 
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απορριµµατοφόρων, αυτοκινήτων επιβατικών και δίκυκλων και χλοοκοπτικών  
λόγω των έκτακτων γεγονότων που προήλθαν  

Α) από τη συνένωση των τριών ∆ήµων Νάουσας ,Ανθεµίων και 
Ειρηνούπολης   

Β)Την έγκριση του προϋπολογισµού έτους 2011  του Νέου Καλλικρατικού 
∆ήµου  Νάουσας  από την περιφέρεια µε ηµεροµηνία  5/5/2011  

Γ) Το πέρας του ποσού της σύµβασης αρ.πρωτ.1895/31-3-2010 µε τον 
Γιαννακοβίτη Νικόλαο  

∆) Την προκήρυξη νέου ανοικτού διαγωνισµού µε αριθµό πρωτ.14558/1-6-
2011  για ανάδειξη νέου προµηθευτή για την προµήθεια καυσίµων θέρµανσης 
κίνησης και λιπαντικών  
 
Από έρευνα αγοράς, πού έγινε, διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία µε την επωνυµία 
Γιαννακοβίτης Νικόλαος του ∆ηµητρίου που εδρεύει στη Νάουσα οδός Χρ. Πετρίδη  
11 µε ΑΦΜ 053681030 , ∆.Ο.Υ. Νάουσας  Τ.Κ. 59200  την προσφορά της, 
ανέρχεται στο ποσό των  1% στην εκάστοτε τιµή της λιανικής πώλησης πετρελαίου 
κίνησης ,βενζίνης ,super,βενζίνης αµόλυβδης. 
  Το ποσό είναι µέσα σε λογικά πλαίσια και η εταιρία παρουσιάζεται αξιόπιστη.  

 
Με βάση τα παραπάνω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες:  
- οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα  
- δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται για τις 

ανοικτές, κλειστές ή µε διαπραγµάτευση διαδικασίες µε δηµοσίευση προκήρυξης 
διαγωνισµού  

- οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καµία περίπτωση δεν  
απορρέουν από ευθύνη του ∆ήµου,  
προτείνω την παράταση της σύµβασης του Γιαννακοβίτη Νικόλαου του ∆ηµητρίου  
µε  απ’ ευθείας ανάθεση  και µε βάση  την προσφορά του.  
Και κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του ∆ηµάρχου και έλαβε 
υπόψη της 

• Την εξειδικευµένη πίστωση στον Κ.Α. 
10.6411,20.6641,25.6641,30.6641,35.6641,10.6411,20.6411,30.64
11,35.6411,50.6411,10.6643,20.6643,30.6643,35.6643,45.6643 του 
προϋπολογισµού τρέχοντος έτους του ∆ήµου  

• το άρθρο 72 παρ. 1δ Ν.3852/2010 
• την αριθ. 113/86 απόφαση ΥΠΕΣ∆∆Α (ΦΕΚ 81 Β΄) 
• Την προσφορά του Γιαννακοβίτη Νικόλαου , που εδρεύει  στη Νάουσα 

Χρ. Πετρίδη  11 , ΑΦΜ:053681030., ∆.Ο.Υ. Νάουσας  Τ.Κ.59200  η 
οποία ανέρχεται σε έκπτωση 1%  στην εκάστοτε τιµή λιανικής 
πώλησης πετρελαίου κίνησης ,βενζίνης ,super,βενζίνης ,αµόλυβδης .  

• Τη Γν. ΝΣΚ 164/2007 η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό 
ΥΠΕΣ∆∆Α- (εγκ. 38 Αρ. Πρωτ. 26932/31-5-2007)  

• τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, όπως αναφέρθηκαν στην εισήγηση 
του Προέδρου και οι οποίες   

- οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα  
- δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται για τις 

ανοικτές, κλειστές ή µε διαπραγµάτευση διαδικασίες µε δηµοσίευση προκήρυξης 
διαγωνισµού  

- οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καµία περίπτωση δεν  
απορρέουν από ευθύνη του ∆ήµου.  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Αναθέτει απ’ ευθείας στον Νικόλαο Γιαννακοβίτη του ∆ηµητρίου  την 
προµήθεια καυσίµων κίνησης  λόγω των έκτακτων γεγονότων που 
προήλθαν από   
   Α) από τη συνένωση των τριών ∆ήµων Νάουσας ,Ανθεµίων και 
Ειρηνούπολης   
Β)Την έγκριση του προϋπολογισµού έτους 2011  του Νέου Καλλικρατικού 

∆ήµου  Νάουσας  από την περιφέρεια µε ηµεροµηνία  5/5/2011  
Γ) Το πέρας του ποσού της σύµβασης αρ.πρωτ.1895/31-3-2010 µε τον 

Γιαννακοβίτη Νικόλαο  
∆) Την προκήρυξη νέου ανοικτού διαγωνισµού µε αριθµό πρωτ.14558/1-6-

2011  για ανάδειξη νέου προµηθευτή για την προµήθεια καυσίµων θέρµανσης 
κίνησης και λιπαντικών   

 
Η ανάθεση γίνεται έναντι του ποσού των 60.000,00 Ευρώ  πλέον το ΦΠΑ.   

1. Η χρονική διάρκεια της σύµβασης αφορά το χρονικό διάστηµα από 
1/5/2011   έως 15/09/2011 

2. Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο για την  υπογραφή τη σχετικής σύµβασης.  
           
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 60/2011 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Υπογραφή όπως στην αρχή 

ΤΑ   ΜΕΛΗ 

Υπογραφή όπως στην αρχή 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ 
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