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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ     Από ηα πξαθηηθά ηεο 16-4-2014 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     ζπλεδξίαζεο ηεο Εθηειεζηηθήο 

 *******       Επηηξνπήο ηνπ Σπλδέζκνπ 
 

Αξηζκόο  Απόθαζεο   27 / 2014 

 

Θ Δ Μ Α: «Έγθξηζε ηεο πξνκήζεηαο θαπζίκσλ κε δηαπξαγκάηεπζε, πξνϋπνινγηζκνύ 

48.342,69 επξώ, κε Φ.Π.Α.» 

 

 Σηνλ Εύνζκν θαη ζην θηίξην δηνίθεζεο ηνπ Σπλδέζκνπ, ζήκεξα ζηηο 16 ηνπ κήλα 

Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2014 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Τεηάξηε θαη ώξα 13.00΄ ζπλήιζε ζε 

ζπλεδξίαζε ε Εθηειεζηηθή Επηηξνπή ηνπ Σπλδέζκνπ Δήκσλ Δπηηθήο Θεζζαινλίθεο, ύζηεξα 

από ηελ αξηζκ. 998/10-4-2014 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζηνλ θάζε 

ζύκβνπιν ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247 ηνπ Κώδηθα Δήκσλ (Ν. 3463/2006) θαη 

ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010. 

Δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν. 3463/2006, 

δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ηξηώλ (3) κειώλ ήηαλ όινη παξόληεο: 

 ΠΑΡΟΝΣΔ       ΑΠΟΝΣΔ 

1. Τειίδεο Αλαζηάζηνο  

2. Ιζααθίδε Άληδεια 

3. Φηξηλίδνπ Κπξηαθή 

 

 

 Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 3ν ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο πεξί «έγθξηζεο ηεο πξνκήζεηαο θαπζίκσλ κε δηαπξαγκάηεπζε, 

πξνϋπνινγηζκνύ 48.342,69 επξώ, κε Φ.Π.Α.», έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο Εθηειεζηηθήο 

Επηηξνπήο: 

α) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247 θαη ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010. 

γ) Τελ πεξίπησζε γ1 ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 3 θαη ηηο παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 23 ηεο αξηζκ. 

11389/1993 Απόθαζεο ηνπ Υπνπξγνύ Εζσηεξηθώλ (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

δ) Τελ πεξίπησζε Iβ΄ ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 2286/1995. 

ε) Τελ αξηζκ. 10/2014 απόθαζε ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη 

όξνη ηνπ πξόρεηξνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ. 

ζη) Τελ αξηζκ. 359/12-2-2014 δηαθήξπμε ηνπ Πξνέδξνπ. 

δ) Τν αξηζκ. 448/21-2-2014 πξαθηηθό ηεο Επηηξνπήο Δηαγσληζκνύ. 
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ε) Τν γεγνλόο όηη θαηά ηνλ δηαγσληζκό πνπ δηελεξγήζεθε γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ δελ 

ππνβιήζεθε πξνζθνξά. 

ζ) Τελ αξηζκ. 15/2014 απόθαζε ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο. 

η) Τελ αξηζκ. 1027/14-4-2014 πξνζθνξά ηνπ πξαηεξίνπ πγξώλ θαπζίκσλ «Αβξακίδεο 

Νηθόιανο – Αβξακίδεο Ηιίαο Ο.Ε.». 

ηα) Τελ αξηζκ. 1028/14-4-2014 γλσκνδόηεζε ηεο επηηξνπήο αμηνιόγεζεο. 

 

Σηε ζπλέρεηα ππελζύκηζε πξνο ηα κέιε ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο όηη κε ηελ αξηζκ. 

10/2014 πξνεγνύκελε απόθαζή ηεο, εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα πξόρεηξνπ κεηνδνηηθνύ 

δηαγσληζκνύ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη θαζνξίζζεθαλ 

νη όξνη απηνύ. 

Όκσο, αλ θαη ηεξήζεθε ε ζύλλνκε δηαδηθαζία θαη νη επηβαιιόκελνη από ηε λνκνζεζία 

θαλόλεο δεκνζηόηεηαο, δελ ππήξμε ζπκκεηνρή θαλελόο ελδηαθεξόκελνπ, κε ζπλέπεηα ε 

επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ λα θεξύμεη άγνλν ηνλ πξόρεηξν δηαγσληζκό, ιόγσ 

έιιεηςεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. 

 Επεηδή, ζπληξέρνπλ νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. θαη ηεο 

πεξίπησζεο Iβ΄ ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 2286/1995, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο είλαη 

δπλαηή ε αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, κεηά από άγνλν 

δηαγσληζκό, θαηά ηνλ νπνίν δελ ππνβιήζεθε θακία πξνζθνξά, ε Εθηειεζηηθή Επηηξνπή κε 

ηελ αξηζκ. 15/2014 απόθαζή ηεο, ελέθξηλε ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο θαπζίκσλ κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, ηεξνπκέλσλ ησλ όξσλ πνπ θαζνξίζζεθαλ κε ηελ αξηζκ. 

10/2014 πξνεγνύκελε απόθαζή ηεο. 

 Οη πξνδηαγξαθέο ησλ εηδώλ, νη πνζόηεηεο θαη ε πξνϋπνινγηζζείζα αμία ηεο 

πξνκήζεηαο πνζνύ 48.342,69 επξώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α. 23% είλαη νη ίδηεο 

κε απηέο πνπ θαζνξίζζεθαλ κε ηελ αξηζκ. 10/2014 πξνεγνύκελε απόθαζε ηεο Εθηειεζηηθήο 

Επηηξνπήο. 

 Η πξνκήζεηα θαπζίκσλ ζα αλαηεζεί ζε αλαγλσξηζκέλα θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα 

πνπ αζρνινύληαη κε ηελ παξαγσγή θαη εκπνξία ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδώλ, γεγνλόο πνπ 

απνδεηθλύεηαη κε ηελ πξνζθόκηζε πηζηνπνηεηηθνύ εγγξαθήο ζην νηθείν επηκειεηήξην. 

Σηε ζύκβαζε πνπ ζα θαηαξηηζζεί, ν αλάδνρνο ζα εγγπεζεί όηη ηα πξνζθεξόκελα από 

απηόλ είδε ζα είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο, όηη έρνπλ ηηο ηδηόηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

πξνβιέπνπλ νη όξνη απηνί, όηη είλαη απαιιαγκέλα από μέλα ζώκαηα, πξνζκίμεηο θιπ. θαη όηη 

είλαη θαηάιιεια από θάζε πιεπξά γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία ηα πξννξίδεη ν Σύλδεζκνο. 

 Ο Σύλδεζκνο δηαηεξεί όια ηα δηθαηώκαηα, ηα νπνία ζα αζθήζεη όηαλ δηαπηζηώζεη όηη 

παξαβηάδνληαη νη παξαπάλσ δηαβεβαηώζεηο ηνπ πξνκεζεπηή.  

Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ νη ίδηνη όξνη πνπ θαζνξίζζεθαλ κε ηελ αξηζκ. 10/2014 

απόθαζε ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο. 
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 Η Εθηειεζηηθή Επηηξνπή έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε 

ηνπ Πξνέδξνπ θαη έρνληαο ππόςε: 

α) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 247 θαη ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006. 

β) Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010. 

γ) Τελ πεξίπησζε γ1 ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 3 θαη ηηο παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 23 ηεο αξηζκ. 

11389/1993 Απόθαζεο ηνπ Υπνπξγνύ Εζσηεξηθώλ (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

δ) Τελ πεξίπησζε Iβ΄ ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 2286/1995. 

ε) Τελ αξηζκ. 10/2014 απόθαζε ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη 

όξνη ηνπ πξόρεηξνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ. 

ζη) Τελ αξηζκ. 359/12-2-2014 δηαθήξπμε ηνπ Πξνέδξνπ. 

δ) Τν αξηζκ. 448/21-2-2014 πξαθηηθό ηεο Επηηξνπήο Δηαγσληζκνύ. 

ε) Τν γεγνλόο όηη θαηά ηνλ δηαγσληζκό πνπ δηελεξγήζεθε γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ δελ 

ππνβιήζεθε πξνζθνξά. 

ζ) Τελ αξηζκ. 15/2014 απόθαζε ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο. 

η) Τελ αξηζκ. 1027/14-4-2014 πξνζθνξά ηνπ πξαηεξίνπ πγξώλ θαπζίκσλ «Αβξακίδεο 

Νηθόιανο – Αβξακίδεο Ηιίαο Ο.Ε.». 

ηα) Τελ αξηζκ. 1028/14-4-2014 γλσκνδόηεζε ηεο επηηξνπήο αμηνιόγεζεο. 

 

Α Π Ο Φ Α  Ι Ε Δ Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

 

Α. Εγθξίλεη θαη απνδέρεηαη ηελ αξηζκ. 1028/14-4-2014 γλσκνδόηεζε ηεο επηηξνπήο 

αμηνιόγεζεο. 

Β. Εγθξίλεη ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ, πξνϋπνινγηζκνύ 48.342,69 επξώ (κε Φ.Π.Α.) 

κε ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, επεηδή ζπληξέρνπλ νη νξηδόκελεο από ηελ παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 3 θαη ηηο παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., θαζώο θαη από ηελ 

πεξίπησζε Iβ΄ ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 2286/1995, πξνϋπνζέζεηο. 

Γ. Αλαζέηεη ηελ πξνκήζεηα 12.000 ιίηξσλ πεηξειαίνπ θίλεζεο ζηελ εηαηξεία 

«Αβξακίδεο Νηθόιανο – Αβξακίδεο Ηιίαο Ο.Ε.», ε νπνία πξνζέθεξε πνζνζηό έθπησζεο 

ηξία ηνηο εθαηό (3%) ζηε λόκηκα δηακνξθνύκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή ιηαληθήο πώιεζεο ηνπ 

πεηξειαίνπ θίλεζεο ηελ εκέξα παξάδνζεο, όπσο απηή πξνθύπηεη από ην εθάζηνηε 

εθδηδόκελν δειηίν πηζηνπνίεζεο ηηκώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζην λνκό 

Θεζζαινλίθεο θαη κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 19.822,68 επξώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

Φ.Π.Α.. 

Γ. Αλαζέηεη ηελ πξνκήζεηα 5.000 ιίηξσλ ακόιπβδεο βελδίλεο ζηελ εηαηξεία 

«Αβξακίδεο Νηθόιανο – Αβξακίδεο Ηιίαο Ο.Ε.», ε νπνία πξνζέθεξε πνζνζηό έθπησζεο 

δπόκηζε ηνηο εθαηό (2,5%) ζηε λόκηκα δηακνξθνύκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή ιηαληθήο 
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πώιεζεο ηεο ακόιπβδεο βελδίλεο ηελ εκέξα παξάδνζεο, όπσο απηή πξνθύπηεη από ην 

εθάζηνηε εθδηδόκελν δειηίν πηζηνπνίεζεο ηηκώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζην 

λνκό Θεζζαινλίθεο θαη κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 9.981,45 επξώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

Φ.Π.Α.. 

Δ. Τελ πξνκεζεύηξηα εηαηξεία δεζκεύνπλ όινη νη όξνη πνπ θαζνξίζζεθαλ ζηελ αξηζκ. 

10/2014 απόθαζε ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο θαη αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά ζην ζθεπηηθό ηεο 

απόθαζεο απηήο. 

Σ. Γηα ηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο ζα αθνινπζήζεη λέα απόθαζε, κεηά από πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε θαη 

έξεπλα ηεο αγνξάο, δηόηη θαηά ηελ παξνύζα ρξνληθή πεξίνδν δελ ππήξμε ελδηαθέξνλ από 

πξνκεζεπηή. 

 

 

Η απόθαζε απηή έιαβε  α/α: 27 

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ Σπλδέζκνπ  Ο Γξακκαηέαο   Τα κέιε 

 

 

Τειίδεο Αλαζηάζηνο   Παδαξιόγινπ Θαλάζεο 

Δεκνηηθόο Σύκβνπινο Θεζζαινλίθεο ΠΕ Δηνηθεηηθόο 
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