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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 6/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Διοικητικού Συμβουλίου
του Ν.Π.Δ.Δ « Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του
Δήμoυ Ορεστιάδας» της 14 του μηνός Μαρτίου του έτους 2014.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 42/2014
ΘΕΜΑ 6: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων α΄ τριμήνου 2014.
Στην Ορεστιάδα σήμερα 14 του μηνός Μαρτίου του έτους 2014,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ, συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας
Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του Δήμoυ Ορεστιάδας (Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.), στο
γραφείο του Προέδρου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 504/10-03-2014
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους
τους διοικητικούς συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών παραβρέθηκαν
στη συνεδρίαση τρία (3) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος
2.-Γεωργίου
Γεώργιος
3.-Μουχταρίδου Βασιλική

ΑΠΟΝΤΕΣ
Γραμματίκης
Γεώργιος
Κεραμιτσή
Στυλιανή
Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και
νόμιμα κλήθηκαν

Στη συvεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Κέντρου Κοινωνικής
Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Κόφκελη Αρετή για τηv τήρηση τωv
πρακτικώv της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, είπε τα εξής:
κ.κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι
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Σύμφωνα με το πρακτικό που συνετάγη στις 19-02-2014 από την
αρμόδια επιτροπή διεξαγωγής του Διαγωνισμού κατά την ημέρα της
διενέργειας του Διαγωνισμού 19-02-2014 δεν υποβλήθηκε κανένας φάκελος
προσφοράς.
Στο πρακτικό που συνέταξε η επιτροπή διαγωνισμού στις 19-02-2014
γνωμοδότησε υπέρ της συνέχισης του διαγωνισμού της προμήθειας
«Προμήθεια υγρών καυσίμων α΄ τριμήνου έτους 2014» με τη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Δ.Κ.Κ (Ν. 3463/2006)
«οι προμήθειες των Δήμων των πάσης φύσεως Συνδέσμων τους, των
νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και των ιδρυμάτων τους
διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών
των ΟΤΑ (ΕΚΠΟΤΑ).
Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΕΚΠΟΤΑ οι αναθέτουσες αρχές μπορούν
να συνάπτουν τις συμβάσεις προμηθειών προσφεύγοντας στη διαδικασία των
διαπραγματεύσεων
χωρίς
προηγούμενη
δημοσίευση
προκήρυξης
διαγωνισμού, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α.-Όταν δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά μετά από πρόσκληση σε
ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό, στο μέτρο που οι αρχικοί όροι της σύμβασης
δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς.
β.- Σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ προβλέπεται ότι
προκειμένου να διενεργηθεί προμήθεια με διαπραγμάτευση απαιτείται
απόφαση του διοικητικού συμβουλίου αφού προηγηθεί γνώμη του αρμόδιου
οργάνου για την αξιολόγηση οργάνου.
γ.-΄Ετσι αφού ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος, κλήθηκαν με το αριθ.
468/28-02-2014 έγγραφο να καταθέσουν προσφορά όλοι οι προμηθευτές της
περιοχής του Καλλικρατικού Δήμου Ορεστιάδας ακολούθησε η από 07-032014 γνωμοδότηση της επιτροπής του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ σύμφωνα με
την οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετέχουν στο διαγωνισμό τρεις (3)
προμηθευτές για τα υγρά καύσιμα.
Οι προσφορές για τα καύσιμα έχουν το ίδιο ποσοστό έκπτωσης (0%)
Για τα καύσιμα έδωσαν προσφορά 0% ποσοστό έκπτωσης για όλα τα είδη
καυσίμων οι παρακάτω:
1.-Β.Δημητριάδης-Ε.Γεωργιάδης Ο.Ε (Ορεστιάδα)
2.-Τσώκος Ιωάννης (Δίκαια)
3.-Κανίδης Θεόδωρος (Βύσσα)
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΩΣ ΤΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΛΙΤΡΑ(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ)
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
Β.ΔημητριάδηςΕ.Γεωργιάδης Ο.Ε
Τσώκος Ιωάννης
Κανίδης Θεόδωρος
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
5.000
400
1.600
9.000
15.600

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε:

800
200
1.400

700
500
600
1.800
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α)Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων κίνησης και
θέρμανσης έως την ποσότητα σε λίτρα που αναφέρεται στον παραπάνω
πίνακα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και
έλαβε υπόψη του
1) Τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α
2) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006)
3) Τις σχετικές αποφάσεις, τα πρακτικά και τις γνωμοδοτήσεις της επιτροπής
και ύστερα από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων κίνησης και θέρμανσης
και αμόλυβδης βενζίνης έως την ποσότητα σε λίτρα που αναφέρεται στον
παρακάτω πίνακα:
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΩΣ ΤΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΛΙΤΡΑ(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ)
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
Β.ΔημητριάδηςΕ.Γεωργιάδης Ο.Ε
Τσώκος Ιωάννης
Κανίδης Θεόδωρος
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ
ΑΜΟΛΥΒΔΗ
5.000
400
1.600
9.000
15.600

800
200
1.400

700
500
600
1.800

Β)Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος για την υπογραφή των συμβάσεων.
H παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθμό 42/2014.
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως
κατωτέρω:
O Πρόεδρος Τα Μέλη
(ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

Βαρσαμακίδης Δημήτριος

