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Εκ του υπ’ αριθ. 47/11-12-2018  πρακτικού ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδριάσεως της Οικονομικής  Επιτροπής του 

Δήμου Μεγαρέων 
 

Αριθμός Απόφασης:   441/2018 Απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων για την κίνηση 
μεταφορικών μέσων από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με 
διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση βά-
σει του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ του Ν.4412/2016 & του άρθρου 
72 του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 
4555/2018) λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε 
απρόβλεπτα γεγονότα (πυρκαγιά της 23-7-2018) έως την ολο-
κλήρωση του διαγωνισμού 

 
Στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα  11-12-2018  ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00  
η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση κατόπιν της υπ’ αριθ. 
Πρωτ.: 23726/7-12-2018  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 παρόντες 
πέντε (5) ήτοι: 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΤΤΑΣ 

2 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΕΝΗΣ 

3 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ 

4 ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΡΩΣΗΣ 

5   

6   

    
Αρχομένης  της συνεδριάσεως και μετά από διαπίστωση της απαρτίας,  ο Πρόεδρος και Δήμαρχος Με-
γαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος, εισηγείται το ένα και μοναδικό  θέμα    του εκτός ημερησίας Δ/ξεως 
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’ όψιν την υπ’ 
αριθ. Πρωτ. 23787/10-12-2018  εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών,  
στην οποία αναφέρει τα εξής: 
 

 ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών  μέσων από 
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
βάσει του άρθρου 32 παρ.2 περ.γ του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (όπως τρο-
ποποιήθηκε με τον Ν.4555/2018) λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε απρόβλεπτα γε-
γονότα (πυρκαγιά της 23-7-2018) έως την ολοκλήρωση του διαγωνισμού 
 
Με το υπ’ αρ. 23552/6-12-2018 έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Πρασίνου και Ε-
ξωτερικών Συνεργείων (ΑΔΑΜ: 18REQ004135203) ενημερώθηκε ο Δήμαρχος και η Οικονομική Υπη-
ρεσία για την αναγκαιότητα της προμήθειας υγρών καυσίμων για την κίνηση των μεταφορικών μέσων 
με απευθείας ανάθεση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση βάσει του άρθρου 32 παρ.2 περ.γ του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του 
Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/2018) λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης οφειλό-
μενης σε απρόβλεπτα γεγονότα (πυρκαγιά της 23/7/2018) έως την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.  
 
Η δαπάνη για την παραπάνω προμήθεια θα καλυφθεί από τον Κ.Α.Ε.  64.6641.0002 συνολικού ποσού 
ύψους 60.000,00 € (με Φ.Π.Α) ο οποίος θα ενισχυθεί κατόπιν αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 
στην πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την ένταξη μέρους του ποσού με το οποίο 
χρηματοδοτήθηκε ο Δήμος Μεγαρέων με βάση την Υπουργική απόφαση υπ’ αρ. 38377/25/7/2018 
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όπως τροποποιήθηκε με την Υπ. Απόφαση 41709/9-8-2018 στο πλαίσιο του προγράμματος πρόληψης 
και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στου ΟΤΑ Α΄ και Β΄ 
βαθμού της χώρας. 
 
Στην παράγραφο 7 του άρθρου 158 του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
(ΦΕΚ: 114Α) Αρ. 158 αναφέρεται ότι στις περιπτώσεις του στοιχείου β΄ της παραγράφου 4 του παρό-
ντος και στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών 
και εκτέλεσης έργων όταν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πί-
στωση ή αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισμού γίνεται 
στην πρώτη, μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. 
Στο υπ’ αρ. 23552/6-12-2018 έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Πρασίνου και Εξω-
τερικών Συνεργείων καθορίστηκαν τα είδη και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας που ε-
γκρίθηκαν με την υπ’ αρ. 974/23657/7-12-2018 Απόφαση Δημάρχου. 
Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε επίσης η δαπάνη ποσού έως 60.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης) και διατέθηκε η 
πίστωση ποσού ύψους 60.000,00 € η οποία θα γίνει  μετά την έγκριση της αναμόρφωσης σύμφωνα 
με την παρ. 7 του άρ. 158 του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ: 
114Α). 
Στη συνέχεια έγινε προσωρινή έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 
18REQ004144028) με την υπ’ αρ. 974/23657/7-12-2018 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΩΟΗΠΩΚΠ-ΟΘΧ 
, ΑΔΑΜ: 18REQ004144028) έως την οριστική έγκριση μετά την έκδοση της ΑΑΥ οπότε και θα συμπε-
ριληφθεί στον φάκελο της διαδικασίας. 
 
Στη συνέχεια εστάλη η υπ’ αρ. 23716/7-12-2018 πρόσκληση υποβολής προσφοράς και δικαιολογητι-
κών κατακύρωσης προς την εταιρεία «Γ. Μουστάκας & Σία Ο.Ε προκειμένου να συνεργαστεί με τον 
Δήμο για το επόμενο χρονικό διάστημα για την προμήθεια υγρών καυσίμων με απευθείας ανάθεση 
από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσί-
ευση βάσει του άρθρου 32 παρ.2 περ.γ του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/2018) λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε απρόβλεπτα 
γεγονότα (πυρκαγιά της 23/7/2018). Η ανάθεση θα διαρκέσει σε κάθε περίπτωση μέχρι την ισχύ της 
σύμβασης που θα προκύψει από τον ανοιχτό κάτω των ορίων ηλεκτρονικό διαγωνισμό έτους 2018 ο 
οποίος βρίσκεται ήδη στη φάση της υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
 
Το Τμήμα Προμηθειών παρέλαβε την υπ’ αρ. πρωτ.  23743/7-12-2018 οικονομική προσφορά από την 
εταιρεία  «Γ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» η οποία είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές και εντός 
του ενδεικτικού προϋπολογισμού για τα είδη που ορίζονται σε αυτόν και εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. 
974/23657/7-12-2018 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΩΟΗΠΩΚΠ-ΟΘΧ , ΑΔΑΜ: 18REQ004144028) κα-
θώς και τα δικαιολογητικά κατακύρωσης τα οποία απαιτούνται σε διαδικασίες απευθείας ανάθεσης 
σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
 

Α/
Α 

ΕΙΔΟΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

M.M
. 

ΤΙΜΗ 
ΛΙΤΡ
Ο 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΠΤΩΣ
Η 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝ. 36.304,9
9 

ΛΙΤΡ
Α 

1,102    
40.008,10 

€  

0%    
40.008,10 

€  
      

2 BENZ. 
AMOΛΥΒΔΗ 

7.000 ΛΙΤΡ
Α 

1,197      
8.379,00 €  

0% 8.379,00 € 

    ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ  

    
48.387,10 

€     

    ΦΠΑ  24%   11.612,90 
€ 

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ)                    60.000,00 € 

 
 

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

1 Ποινικό μητρώο διαχειριστών 

2 Φορολογική ενημερότητα  

3 Ασφαλιστική ενημερότητα  

 
Η προσφορά και τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβάλλονται σήμερα στην Οικονομική Επιτροπή 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 και του άρθρου 32 του Ν. 4412/16, παρ. 2, 
εδάφιο γ΄.  
 
Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη μας τα ανωτέρω, εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή: 

 
Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων για την κίνηση του μεταφορικών μέ-
σων με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση βάσει του άρθρου 32 
παρ.2 περ.γ του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε με 
τον Ν.4555/2018) λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε απρόβλεπτα γεγονότα 
(πυρκαγιά της 23-7-2018) έως την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, στην εταιρεία «Γ. 
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»  που εδρεύει στα Μέγαρα επί του 2ου χλμ της Λεωφόρου Αλεπο-
χωρίου, ΤΚ 19100 και ΑΦΜ 800211930 της Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, με ποσοστό 0% επί της κάθε 
φορά διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης όπως ανακοινώνεται τακτικά στην επί-
σημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής (http://www.patt.gov.gr) και μέχρι το ποσό των 
60.000,00 € (καθαρή αξία: 48.387,10 € - ΦΠΑ 24% ποσού 11.612,90 €), σύμφωνα με την 
προσφορά της, το οποίο θα διαρκέσει σε κάθε περίπτωση μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικα-
σιών του ανοιχτού κάτω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού έτους 2018 ο οποίος βρίσκεται 
ήδη στη φάση της υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και συζήτησε & αντάλλαξε απόψεις 
Αφού είδε & τις Δ/ξεις των άρθρων με τα άρθρα 72 και 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-6-2010 τεύχος 
Α’)  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 

Α)  Εγκρίνει και ψηφίζει το κατεπείγον θέμα λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε απρό-

βλεπτα γεγονότα (πυρκαγιά της 23-7-2018) έως την ολοκλήρωση του διαγωνισμού 
 
Β) Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων για την κίνηση του μεταφορικών 
μέσων με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση βάσει του άρθρου 32 παρ.2 
περ.γ του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε με τον 
Ν.4555/2018) λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε απρόβλεπτα γεγονότα (πυρκαγιά της 
23-7-2018) έως την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, στην εταιρεία «Γ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»  
που εδρεύει στα Μέγαρα επί του 2ου χλμ της Λεωφόρου Αλεποχωρίου, ΤΚ 19100 και ΑΦΜ 800211930 
της Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, με ποσοστό 0% επί της κάθε φορά διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώ-
λησης όπως ανακοινώνεται τακτικά στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής 
(http://www.patt.gov.gr) και μέχρι το ποσό των 60.000,00 € (καθαρή αξία: 48.387,10 € - ΦΠΑ 
24% ποσού 11.612,90 €), σύμφωνα με την προσφορά της, το οποίο θα διαρκέσει σε κάθε περίπτωση 
μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του ανοιχτού κάτω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού έ-
τους 2018 ο οποίος βρίσκεται ήδη στη φάση της υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
Η δαπάνη για την παραπάνω προμήθεια θα καλυφθεί από τον Κ.Α.Ε.  64.6641.0002 συνολικού ποσού 
ύψους 60.000,00 € (με Φ.Π.Α) ο οποίος θα ενισχυθεί κατόπιν αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 
στην πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την ένταξη μέρους του ποσού με το οποίο 
χρηματοδοτήθηκε ο Δήμος Μεγαρέων με βάση την Υπουργική απόφαση υπ’ αρ. 38377/25/7/2018 
όπως τροποποιήθηκε με την Υπ. Απόφαση 41709/9-8-2018 στο πλαίσιο του προγράμματος πρόληψης 
και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στου ΟΤΑ Α΄ και Β΄ 
βαθμού της χώρας. 
 

Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 
 

 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό   441/2018  
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Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ 

  

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Μέγαρα 11-12-2018 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

 

 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 

ΑΔΑ: ΩΜ0ΩΩΚΠ-ΘΕ8


		2018-12-12T08:52:44+0200
	Athens




