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 Εκ του υπ’ αριθ. 4/22-1-2018  πρακτικού ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδριάσεως της Οικονομικής  Επιτροπής του 

Δήμου Μεγαρέων 
 

Αριθμός Απόφασης:   4/2018 Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια καυσί-
μων» με απ’ ευθείας ανάθεση από την Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου με την διαδικασία του κατεπείγοντος (λόγω διακύμανσης 

της τιμής των καυσίμων), βάσει του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 
και ψήφιση- διάθεση της πίστωσης 

 
Στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα  22-1-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00  
η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση κατόπιν της υπ’ αριθ. 
Πρωτ.: 1021/18-1-2018 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής και Δημάρχου  Μεγαρέων κ. 
Γρηγορίου Σταμούλη  που επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα ,με τα 
άρθρα 72 και 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-6-2010 τεύχος Α’)  

Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) Δ.Σ/λων ευρέθησαν παρό-
ντες έξι (6) ήτοι: 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΤΤΑΣ 

2 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΡΩΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΕΝΗΣ 

3 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ 

4 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ  

5 ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ  

6   

    
  Αρχομένης  της συνεδριάσεως και μετά από διαπίστωση της απαρτίας,  ο Πρόεδρος και Δή-
μαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος, εισηγείται το 1ο  θέμα  του εκτός   ημερησίας διατάξεως 
που αναφέρεται στην περίληψη θεωρηθέντος ως  κατεπείγοντος κατόπιν ομοφώνου αποφάσεως της 
Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 6 του Ν.3852/2010 και θέτει υπ’ όψη των 
μελών της Επιτροπής την  υπ’ αριΘ. Πρωτ. 1117/22-1-2018 εισήγηση της Δ/νσης καθ/τος , Ανακύ-
κλωσης, πρασίνου & Εξωτερικών Συνεργείων, στην οποία αναφέρει τα εξής: 
 
ΘΕΜΑ: «Προμήθεια καυσίμων με την διαδικασία του κατεπείγοντος» 
         
 
Σας γνωρίζουμε ότι μετά την καταστροφική πλημμύρα που έγινε στις 15 Νοεμβρίου 2017 χρειάσθη-
κε να καταναλωθούν επιπλέον ποσότητες καυσίμων από την υπ’ αρ. 12493/26-7-2017 σύμβαση που 
προέκυψε από τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό έτους 2017 με αρ. διακήρυξης 20897/7-12-
2016 λόγω της μεταφοράς των επιτροπών καταγραφής των  ζημιών και των πολιτών που είχαν την 
ανάγκη μετακίνησης σε χώρους υποδοχής πλημμυροπαθών και εν συνεχεία την υπεράριθμη κίνηση 
των οχημάτων του Δήμου μας (απορριμματοφόρα, ανατρεπόμενα φορτηγά, ημιφορτηγά, μηχανήμα-
τα έργου, ασθενοφόρα, καλαθοφόρα κλπ.) . 
 
Με βάση την Υπουργική απόφαση (39605/ 20 Νοεμβρίου του έτους 2017), ο Δήμος Μεγαρέων χρη-
ματοδοτήθηκε με το ποσό των 400.000 € (τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ ) στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στου 
ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού της χώρας. 
Το παραπάνω ποσό εντάχθηκε στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017 με αναμόρφωση και τη 
δημιουργία εξειδικευμένων κωδικών αριθμών δαπανών. 
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Για την κάλυψη της ποσότητας των καυσίμων που καταναλώθηκαν εξαιτίας των ανωτέρω απρόβλε-
πτων συνθηκών που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Δήμου, προβήκαμε στην απ’ ευθείας ανάθε-
ση της προμήθειας υγρών καυσίμων για την κίνηση του μηχανοκίνητου στόλου και καυσίμων θέρ-
μανσης για τα Δημοτικά κτίρια της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Περάμου του Δήμου με τη διαδικασία 
του κατεπείγοντος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 770/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
(ΑΔΑ: 6Ξ7ΩΚΠ-5ΩΨ) η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 110354/38925/9-1-2018 απόφαση της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,  στην εταιρεία Γ. Μουστάκας & Σία Ο.Ε., αξίας έως 64.000,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) σύμφωνα με την υπ’ αριθμό πρωτ. 887/18-1-2018 σύμβαση που υπε-
γράφη μεταξύ του Δήμου μας και της αναδόχου εταιρείας. 
 
Παράλληλα είχαν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες για την διεξαγωγή του ανοικτού άνω των ορίων ηλε-
κτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και 
των Νομικών του Προσώπων έτους 2017 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 11543/ΕΓΚ.3/23-3-13 εγκύκλιο 
του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών  προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων 
και όλων των Νομικών τους προσώπων καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού» (ΑΔΑ: 
ΒΕ2ΨΝ-Ξ4Β) με την υπ’ αρ. 18033/24-10-2017 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 17PROC002173014). 
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι οι ποσότητες της ανωτέρω σύμβασης επαρκούν 
να καλύψουν τις ανάγκες έως 15 Φεβρουαρίου  2018  περίπου  λόγω των μεγάλων αναγκών των 
οχημάτων και μηχανημάτων σε υγρά καύσιμα, εξαιτίας του γεγονότος ότι τα οχήματα του Δήμου μας 
διανύουν καθημερινά μεγάλες αποστάσεις για την αποκομιδή απορριμμάτων σε Κινέττα, Αλεποχώρι, 
Νέα Πέραμο και βέβαια για τη μετάβαση του στον ΧΥΤΑ της Φυλής όπου και αποθέτουν αυτά.   
 
Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν τίθεται ζήτημα μείζονος σημασίας για τον Δήμο μας καθώς το γεγονός 
της μη ολοκλήρωσης του διαγωνισμού για το οικονομικό έτος 2017 σε συνδυασμό με την λήξη της 
προηγούμενης σύμβασης  χωρίς καμία ενέργεια για άμεση εξεύρεση καυσίμων για τον στόλο του 
δήμου μπορεί να επιφέρει πάρα πολλά και σημαντικά προβλήματα στους δημότες, στις οικίες και τα 
καταστήματα της περιοχής των Μεγάρων και της Νέας Περάμου αλλά και των όμορων δήμων. 
Ενδεικτικά : 

         Η μη αποκομιδή και μεταφορά των οικιακών, εμπορικών, εργοστασιακών κ.α. απορριμ-
μάτων είναι δεδομένο ότι θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην δημόσια υγεία ιδιαίτερα στις 
ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού 

         Ο δήμος δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει σε ενδεχόμενα έκτακτα και απρόβλεπτα γεγο-
νότα (πυρκαγιές, πλημμύρες, χιόνια, βλάβες ή καταστροφές σε εγκαταστάσεις ή κτίρια αρμοδιό-
τητας του δήμου κ.α. ) 

         Ο δήμος δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις θεσμοθετημένες αρμοδιότητές του (απο-
κομιδή μπαζών, κλαδιών, συσκευών - συντήρηση των κτιρίων των σχολείων και των παιδικών 
σταθμών - συντήρηση οδών, πλατειών και γενικά κοινοχρήστων χώρων κ.α. ) 

         Θα μειωθεί η παραγωγικότητα του προσωπικού, το οποίο θα αποσυντονιστεί αφού δεν 
θα μπορεί να εργαστεί χωρίς τα απαραίτητα μέσα παραγωγής 

         Θα χρειαστεί επιπλέον χρόνος και χρήματα (υπερωρίες, επιπλέον προσωπικό κ.α.) για 
την αποκατάσταση των συνεπειών μιας τέτοιας κατάστασης 

  
Η διοίκηση και οι υπηρεσίες του Δήμου είχαν την υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπά-
θεια για να μην παρατηρηθούν τα ανωτέρω φαινόμενα στον Δήμο μας. 
  
Ακόμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 
3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίζει αιτιολογημένα για τις περιπτώσεις 
απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε 
εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. 
 
Επιπλέον, τα καύσιμα σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 3463/2006 υπάγονται στις υποχρεωτικές 
δαπάνες και επομένως όπως αναφέρεται στο άρθρο 160 του ίδιου νόμου μέχρι να αρχίσει να ισχύει ο 
νέος προϋπολογισμός έτους 2018 και όχι αργότερα από το τέλος Μαρτίου έτους 2018, ισχύει ο προ-
ϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει για τη διενέργεια και πληρωμή τους. 
 
Τέλος, σύμφωνα με το σκεπτικό του νομικού συμβουλίου του κράτους, όπως αυτό αποτυπώνεται 
στην υπ’ αριθμόν 163/07 γνωμοδότησή του η οποία έγινε αποδεκτή από το Υπουργείο Εσωτερικών 
με την υπ’ αριθμόν 38/31-5-2007 εγκύκλιό του, η διάταξη στην οποία αναφέρεται η αρμοδιότητα 
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της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίζει για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, πα-
ροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις 
είναι ευρύτερη στην διατύπωσή της και έχει εφαρμογή θεωρητικά σε κάθε περίπτωση που θα κριθεί 
εξαιρετικά επείγουσα η απευθείας ανάθεση και όχι μόνο σε περιπτώσεις θεομηνίας, ανωτέρας βίας 
κ.α. τις οποίες προφανώς καταλαμβάνει. 
  
Λαμβάνοντας υπόψη της τις ανωτέρω διατάξεις συντάχθηκαν από την  Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύ-
κλωσης, Πρασίνου και Εξωτερικών συνεργείων του Δήμου οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας 
καυσίμων για την κίνηση του μηχανοκίνητου στόλου του Δήμου με την διαδικασία του κατεπείγο-
ντος.  Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα εισήγηση. 

  
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Οι τιμές είναι ενδεικτικές και αναφέρονται στο εβδομαδιαίο δελτίο επισκόπησης τιμών καυσίμων που 
ανακοινώνεται από το τμήμα Παρατηρηρίων τιμών & τιμοληψιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου 
& Καταναλωτή και συγκεκριμένα στο δελτίο της 15/01/2018 

Α/Α   CPV M.M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ΛΙΤΡΟ ΔΑΠΑΝΗ 

1 DIESEL ΚΙΝΗΣΗΣ 09134100-8 ΛΙΤΡΟ 45.734,10 1,058€ 48.386,68 € 

    ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 48.386,68 € 

    ΦΠΑ 24% 11.612,80 € 

    ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% 59.999,48 € 

 
Για όλους τους παραπάνω λόγους εισηγούμεθα: 
 

1. Την έγκριση της δαπάνης ποσού έως 60.000,00 € (λόγω της διακύμανσης της τιμής των καυ-
σίμων) για την προμήθεια καυσίμων με απευθείας ανάθεση από την Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος βάσει του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 

2. Την ψήφιση – διάθεση της πίστωσης από τον Κ.Α.Ε. 20.6641.0001 του προϋπολογισμού έ-
τους 2018. 

3. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού όπως συμπε-
ριλαμβάνονται στην παρούσα εισήγηση. 

 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και συζήτησε & αντάλλαξε απόψεις 
Αφού είδε & τις Δ/ξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87 τ.Α/7-6-2010   
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

  
Α)  Εγκρίνει το θέμα ως έκτακτον και κατεπείγον 
 
Β) Εγκρίνει την δαπάνη ποσού έως 60.000,00 € (λόγω της διακύμανσης της τιμής των καυσίμων) 
για την προμήθεια καυσίμων με απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος βάσει του 
άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 
 
Γ) Εγκρίνει και ψηφίζει την διάθεση της πίστωσης από τον Κ.Α.Ε. 20.6641.0001 του προϋπολογι-
σμού έτους 2018. 
 
Δ) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και του ενδεικτικού προϋπολογισμού όπως συμπεριλαμβάνονται 
στην παρούσα εισήγηση, ως εξής: 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Οι τιμές είναι ενδεικτικές και αναφέρονται στο εβδομαδιαίο δελτίο επισκόπησης τιμών καυσίμων που 
ανακοινώνεται από το τμήμα Παρατηρηρίων τιμών & τιμοληψιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου 
& Καταναλωτή και συγκεκριμένα στο δελτίο της 15/01/2018 
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Α/Α   CPV M.M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ/ΛΙΤΡΟ ΔΑΠΑΝΗ 

1 DIESEL ΚΙΝΗΣΗΣ 09134100-8 ΛΙΤΡΟ 45.734,10 1,058€ 48.386,68 € 

    ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 48.386,68 € 

    ΦΠΑ 24% 11.612,80 € 

    ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% 59.999,48 € 

 
 
 

 
Δ) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 
 
 
 
 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό   4/2018 

 
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΣΤΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΚΟΡΩΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ   

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   
ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Μέγαρα 22-1-2018 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

 

 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 
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