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 Εκ του υπ’ αριθ. 12/6-3-2018  πρακτικού ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδριάσεως της Οικονομικής  Επιτροπής του 

Δήμου Μεγαρέων 
 

Αριθμός Απόφασης:   72/2018 Περί ανάδειξης προμηθευτή με απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας 
για έξοδα κινήσεως ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λι-
παντικά, διόδια κ.λ.π.) για την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση 

του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗΚΕΔΗΜΕ) , με την διαδικασία του κατε-
πείγοντος έως της ολοκλήρωσης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

από τον Δήμο ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού 

 
Στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα  6-3-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00  η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση κατόπιν της υπ’ αριθ. 
Πρωτ.: 4181/2-3-2018 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 ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ  

5 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ  

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 Δ/ξεως που 
αναφέρεται στην περίληψη θεωρηθέντος ως  κατεπείγοντος κατόπιν ομοφώνου αποφάσεως της Οι-
κονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 6 του Ν.3852/2010 και θέτει υπ’ όψη των με-
λών της Επιτροπής, την υπ’ αριθ. 20/2018 απόφαση της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης του 
Δήμου Μεγαρέων (ΔΗΚΕΔΗΜΕ), η οποία έχει ως εξής: 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Εκ του υπ΄ αριθμόν 05/28.02.2018 πρακτικού τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.) 
 
Αριθμός απόφασης 20/2018 
 
Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων, για την ανάδειξη προμηθευτή με α-
πευθείας ανάθεση  προμήθειας για έξοδα κινήσεως ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (Καύσιμα, Λιπα-
ντικά, Διόδια κλπ), για την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), 
με την διαδικασία του κατεπείγοντος έως της ολοκλήρωσης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού από τον 
Δήμο ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού. 
 

Στα Μέγαρα και στο Κυριακούλειο Πολιτιστικό Κέντρο σήμερα την 28η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα 
Τετάρτη  και ώρα  14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μεγαρέων (ΔH.K.E.ΔΗ.ΜΕ.), μετά την υπ’ αριθ. πρωτ.: 
200/26.02.2018 γραπτή πρόσκληση του προέδρου κ. Κορώση Σπυρίδωνα που επιδόθηκε σε 
κάθε ένα εκ των μελών του Δ.Σ. ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται και από τα σχετικά αποδεικτικά επίδοσης, 

ΑΔΑ: 6ΕΣΓΩΚΠ-5ΑΨ



2 
 

 2 

και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 περί Δημοτικού και Κοινοτικού Κώ-
δικα. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι στο σύνολο των έντεκα (11) διοικητικών συμ-
βούλων βρέθηκαν παρόντα   τα έξι (6) μέλη, ήτοι: 
 

      
Α/Α Παρόντες Διοικητικού Συμβουλίου Απόντες Διοικητικού Συμβουλίου 

1 ΚΟΡΩΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΑΜΟΥΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

2 ΚΑΣΤΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

3 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΔΡΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

4 ΠΟΡΙΧΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

5 ΛΟΥΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΟΥΡΟΥΦΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

6 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

 
 Στην συνεδρίαση ήταν παρών και ο Γενικός Διευθυντής της Επιχείρησης, κος Χατζηκωνσταντίνου  
Δημήτριος. 

Ο Γενικός Διευθυντής της Επιχείρησης συνεχιζόμενης της τακτικής συνεδρίασης  και εισηγούμενος 
το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέγνωσε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), την κάτωθι εισήγηση Προέδρου 
της Επιχείρησης προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων: 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 Θέμα: «Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων για την ανάδειξη προμη-
θευτή με απευθείας ανάθεση προμήθειας για έξοδα κινήσεως ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύ-
σιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) για την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Μεγαρέων 
(ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), με την διαδικασία του κατεπείγοντος έως  της ολοκλήρωσης του ηλεκτρονικού δι-
αγωνισμού από τον Δήμο ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.» 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 103 του Ν. 3852/2010 

2. Το άρθρο 161 του Ν.3463/2006 

3. Την εγκύκλιο 3/26.03.2013περί αναδείξεως προμηθευτών – χορηγητών προμηθειών των Δήμων 
και όλων των νομικών τους προσώπων 
4. Την ΚΥΑ 26945/31.07.2015 (ΦΕΚ 1621 /31.07.2015/τ. Β΄) «παροχή οδηγιών για την κατάρτι-

ση του  προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2015-τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 

7028/03.02.2004(Β΄253) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και 

Κοινοτήτων» 

5. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 2362/95, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατά-

ξεις της παραγράφου 3α του άρθρου 50 του Ν. 3943/11 (ΦΕΚ 66/31.03.2011/τ. Α’) 

6. Το ΦΕΚ 102/26.08.2015/τ.Α΄) 

7. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ του Ν.3852/2010 

8. Την υπ’ αριθμ. 14/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μεγαρέων για την προμήθεια 

καυσίμων και λιπαντικών για το Δήμο, το ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ», και  το ΝΠΙΔ «ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.» του 

Δήμου Μεγαρέων   

9. Το γεγονός ότι  για το έτος 2016 οι διαδικασίες του διαγωνισμού δεν έχουν ολοκληρωθεί,  προ-

βαίνουμε  στο αίτημα  για την ανάδειξη προμηθευτών  με την διαδικασία του κατεπείγοντος για έξο-

δα κινήσεως ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) για την 

ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. και έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών του ανοιχτού διαγωνισμού από τον Δήμο, 

ο οποίος ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. 

10. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

Η μελέτη για την προμήθεια καυσίμων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μεγα-
ρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ), βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου, αφού η υπ’ αριθμ. 
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3/11543/26.03.2013 εγκύκλιος της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του ΥΠ.ΕΣ. , που εκδόθηκε σε 
εφαρμογή του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/2013/τ Α΄) άρθρο 48, περί κύρωσης της από 12.12.2012 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/2012/τ Α΄), σύμφωνα με την οποία η διαδικασία ανά-
δειξης προμηθευτών-χορηγητών, για α) προμήθειες  τροφίμων, β) λοιπών αναλώσιμων ειδών πα-
ντοπωλείου καθώς και παροχών των σχετικών υπηρεσιών και γ) πετρελαιοειδών και δ) φαρμάκων 
και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των  Ιδρυμάτων και όλων των νο-
μικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους. Κάθε γενική ή ειδική 
διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν, καταργείται. 

Μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ 102/26.08.2015/τ Α΄ δύναται να προχωρήσει ο ηλεκτρονικός διαγω-
νισμός της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. έτους 2016. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι οι ποσότητες των καυσίμων έχουν ήδη εξα-
ντληθεί και υπάρχει μείζον θέμα με τα έξοδα κινήσεως ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, 
λιπαντικά, διόδια κλπ) για την ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ., ως εκ τούτου πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες προ-
μήθειες καυσίμων  τους, σε αναμονή της περαίωσης του διαγωνισμού από τον Δήμο. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 158 του Ν. 3463/06 στις περιπτώσεις απευθείας 
ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων όταν συντρέ-
χει κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει πίστωση στον προϋπολογισμό ή αυτή που υπάρχει είναι 
ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισμού γίνεται στη πρώτη, μετά την ανάθεση, 
συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 η Οικο-
νομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίζει αιτιολογημένα για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης 
προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγου-
σες περιπτώσεις. 

Τέλος, σύμφωνα με το σκεπτικό του Νομικού Συμβουλίου του κράτους, όπως αυτό αποτυπώνεται 
στην υπ’ αριθμ. 163/07 γνωμοδότησή του η οποία έγινες αποδεκτή από το Υπουργείο Εσωτερικών με 
την υπ’ αριθμ. 38/31.05.2007 εγκύκλιό του, η διάταξη στην οποία αναφέρεται η αρμοδιότητα της 
Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίζει για τις περιπτώσεις   απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παρο-
χής 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 εξαι-
ρετικά επείγουσα η απευθείας ανάθεση και όχι μόνο σε περιπτώσεις θεομηνίας, ανωτέρας βίας κ.α. 
τις οποίες προφανώς καταλαμβάνει. Επισημαίνεται επίσης η υποχρέωση πιστής και αυστηρής τήρη-
σης των περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων, προς αποφυγή της ακυρότητας των σχετικών 
πράξεων και ενόψει των ευθυνών των αρμοδίων οργάνων, που προβλέπονται από τις διατάξεις των 
άρθρων 24 και25 του Ν. 4270/2014 και των άρθρων 10 και 11 του Π.Δ. 113/2010 

Τέλος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. δ’ του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 το Διοικητικό Συμβού-
λιο είναι αρμόδιο για την έγκριση των δαπανών και την διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογι-
σμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει ο Πρόεδρος (παρ. 4 άρ-
θρου 158 του Ν.3463/06) ή το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και εκείνες για τις οποίες δεν απαιτείται 
η διάθεση της πίστωσης από κανένα όργανο (παρ. 5 άρθρο 158 του Ν. 3463/06) 

Με βάσει τα ανωτέρω που έχει θέσει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. η Οικονομική Επι-
τροπή δικαιούται να λάβει την απαραίτητη απόφαση για τη διάθεση των πιστώσεων και έγκρισης των 
δαπανών με την κατεπείγουσα διαδικασία και παρακαλούμε για την ανάδειξη των προμηθευτή από 
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων.   

 Η επιτροπή μετά από ενδελεχή αναζήτηση παρέλαβε προσφορές από πρατήρια υγρών καυσίμων 
που θέλησαν να συνεργαστούν με την ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. και τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις που 
θέτει η υπ’ αριθμ. 11389/93 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών την οποία υποβάλλει σήμερα στην 
Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010. 

 
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων : 

Α. Την ανάδειξη με απευθείας ανάθεση του προμηθευτή καυσίμων για έξοδα κινήσεως ιδιόκτητων 
μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) για την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του 
Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), με την διαδικασία του κατεπείγοντος, επί της κάθε φορά  δια-
μορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης, μέχρι του ποσού των Τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 
€), το οποίο θα διαρκέσει σε κάθε περίπτωση μέχρι την ημερομηνία ισχύος της σύμβασης που θα 
προκύψει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα από τον δημόσιο διαγωνισμό για τον οποίο η διαδι-
κασία προκήρυξης έχει  ήδη ξεκινήσει ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού. 

Β. Η παραπάνω προμήθεια θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε του σκέλους των εξόδων ως: 
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ΚΑΕ Τίτλος Προμηθευτής Συνολική 
Δαπάνη 

64.6400.1102 Έξοδα κινήσεως ιδιόκτητων με-
ταφορικών μέσων (καύσιμα, λι-
παντικά, διόδια κλπ, ) 

ΦΥΛΑΚΤΟΣ. Ι 
ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ. Κ   Ο.Ε  
 
 
 

3.000,00€ 

 
Με βάσει τα ανωτέρω καλούμε την Οικονομική Επιτροπή να λάβει υπόψη την εισήγηση του Διοικητι-

κού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), 
προκειμένου να αναδείξει  με απευθείας ανάθεση τον προμηθευτή  για έξοδα κινήσεως ιδιόκτητων 
μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια) με τη διαδικασία του κατεπείγοντος έως της ολο-
κλήρωσης του διαγωνισμού από τον Δήμο Μεγαρέων ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού. 

 
Ο Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. 

 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΡΩΣΗΣ 

Στη συνέχεια ο Γενικός Διευθυντής της Επιχείρησης κάλεσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), για τη λήψη της 
σχετικής απόφασης. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και λαμβάνοντας υ-
πόψη:   
1. Το άρθρο 103 του Ν. 3852/2010 

2. Το άρθρο 161 του Ν.3463/2006 

3. Την εγκύκλιο 3/26.03.2013περί αναδείξεως προμηθευτών – χορηγητών προμηθειών των Δήμων 
και όλων των νομικών τους προσώπων 
4. Την ΚΥΑ 26945/31.07.2015 (ΦΕΚ 1621 /31.07.2015/τ. Β΄) «παροχή οδηγιών για την κατάρτι-

ση του  προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2015-τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 

7028/03.02.2004(Β΄253) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και 

Κοινοτήτων» 

5. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 2362/95, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατά-

ξεις της παραγράφου 3α του άρθρου 50 του Ν. 3943/11 (ΦΕΚ 66/31.03.2011/τ. Α’) 

6. Το ΦΕΚ 102/26.08.2015/τ.Α΄) 

7. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ του Ν.3852/2010 

8. Την υπ’ αριθμ. 14/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μεγαρέων για την προμήθεια 

καυσίμων και λιπαντικών για το Δήμο, το ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ», και  το Ν.Π.Ι.Δ «ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.» του 

Δήμου Μεγαρέων   

9. Το γεγονός ότι  για το έτος 2016 οι διαδικασίες του διαγωνισμού δεν έχουν ολοκληρωθεί,  προ-

βαίνουμε  στο αίτημα  για την ανάδειξη προμηθευτών  με την διαδικασία του κατεπείγοντος για έξο-

δα κινήσεως ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) για την 

ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ. και έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών του ανοιχτού διαγωνισμού από τον Δήμο, 

ο οποίος ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού. 

10. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

 συζήτησε, αντάλλαξε απόψεις, και μετά από διαλογική συζήτηση: 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α. Εγκρίνει την προτεινόμενη από τον  Πρόεδρο εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή   του Δή-
μου Μεγαρέων για την ανάδειξη προμηθευτή με απευθείας ανάθεση προμήθειας  για έξοδα κινήσεως 
ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια, κλπ) για την Δημοτική Κοινωφελή Επι-
χείρηση του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), με την διαδικασία του κατεπείγοντος έως  της ολο-
κλήρωσης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού από τον Δήμο ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού πο-
σού. 
Β.  Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο για τα περαιτέρω. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 20/2018 

 
Συντάχθηκε το παρόν απόσπασμα και υπογράφεται ως ακολούθως: 

         

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΟΡΩΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΣΤΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

1 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 

2 
ΠΟΡΙΧΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

3 
ΛΟΥΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 

4 
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 
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)ΘΕΩΡΕΙ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ  

 

Β)Εγκρίνει την ανάδειξη με απευθείας ανάθεση του προμηθευτή καυσίμων για έξοδα κινήσεως ιδιό-
κτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) για την Δημοτική Κοινωφελή Επιχεί-
ρηση του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), με την διαδικασία του κατεπείγοντος, επί της κάθε 
φορά  διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης, μέχρι του ποσού των Τριών χιλιάδων ευρώ 
(3.000,00 €), το οποίο θα διαρκέσει σε κάθε περίπτωση μέχρι την ημερομηνία ισχύος της σύμβασης 
που θα προκύψει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα από τον δημόσιο διαγωνισμό για τον οποίο η 
διαδικασία προκήρυξης έχει  ήδη ξεκινήσει ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού. 

Η παραπάνω προμήθεια θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε του σκέλους των εξόδων ως: 
 

ΚΑΕ Τίτλος Προμηθευτής Συνολική 
Δαπάνη 

64.6400.1102 Έξοδα κινήσεως ιδιόκτητων με-
ταφορικών μέσων (καύσιμα, λι-
παντικά, διόδια κλπ, ) 

ΦΥΛΑΚΤΟΣ. Ι 
ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ. Κ   Ο.Ε  
 
 
 

3.000,00€ 

 
  
Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 
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Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό   72/2018 

 
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΡΩΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ   
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   

ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Μέγαρα 6-3-2018 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

 

 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 
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