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Απόσπασµα από το πρακτικό
2017) της Οικονοµικής Επιτροπής

 

10.- (165 - 2017 ΟΕ)
κατάρτιση όρων διακύρηξης
καυσίµων του ∆ήµου Μαραθώνος

 
Στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα της
Ιουνίου 2017 ηµέρα της εβδοµάδας

Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου

έγγραφη πρόσκληση ∆ηµάρχου
επιδόθηκε χωριστά στον καθένα
διαπιστώθηκε απαρτία δεδοµένου
τα (6) έξι µέλη:  
 

Α/Α ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1 Ψηνάκης Ηλίας, ∆ήµαρχος

2 Τσουπράς Βασίλειος, 

3 
Ευαγγελίου Ρίζου Χάιδω
Σύµβουλος – Μέλος 

4 Κοροβέσης Γεώργιος, 

5 Μεγαγιάννης Αδάµ  ∆ηµοτικός

6 Μπούσουλας Γιάννης ,

7 Στάµος Χρήστος, ∆ηµοτικός

8 Μυλωνά Σταµατία, ∆ηµοτικός

9 Πατεράκη Καλλιόπη, ∆ηµοτικός

 
Ο ∆ήµαρχος, κος Ηλίας Ψηνάκης
απουσίαζε, ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος
Γεώργιος απουσίαζε, συνεπώς
διατάξεις του άρθρου 75 παρ
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                          ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ         
gr    

το πρακτικό της συνεδρίασης 21/201
Οικονοµικής Επιτροπής (ΟΕ) του ∆ήµου Μαραθώνος

ΟΕ) Λήψη απόφασης για την έγκριση

διακύρηξης για τη διενέργεια του διαγωνισµού
Μαραθώνος και των Νοµικών του προσώπων

Κατάστηµα της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης
εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα 14:00 συνήλθε

του ∆ήµου, ύστερα από την Αριθµ. Πρωτ: 12557

∆ηµάρχου και Προέδρου της ΟΕ προς τα µέλη
στον καθένα σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν
δεδοµένου ότι επί συνόλου εννέα (9) µελών ευρέθησαν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

∆ήµαρχος - Πρόεδρος ΟΕ 

 Αντιδήµαρχος - Μέλος 

Χάιδω Αναστασία, ∆ηµοτικός  
 

, ∆ηµοτικός Σύµβουλος - Μέλος   Απών

∆ηµοτικός Σύµβουλος - Μέλος  

Γιάννης , ∆ηµοτικός Σύµβουλος – Μέλος  

∆ηµοτικός Σύµβουλος - Αντιπρόεδρος Απών

∆ηµοτικός Σύµβουλος - Μέλος Απών
κλήθηκε

∆ηµοτικός Σύµβουλος- Μέλος 

Ηλίας Ψηνάκης, απουσίαζε, ο Αντιπρόεδρος
∆ηµοτικός Σύµβουλος & µέλος της πλειοψηφίας

συνεπώς στη συνεδρίαση, σύµφωνα µε
 75 παρ.2 του Ν.3852/2010, ανέλαβε να

ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 

/2017 από (26-6-
Μαραθώνος. 

έγκριση µελέτης και 

διαγωνισµού «Προµήθειας 
προσώπων.»  

Μάκρης σήµερα την 26 
συνήλθε σε συνεδρίαση η 

12557 /22-6-2017 

µέλη της η οποία και 
του Ν.3852/2010 αφού 

µελών ευρέθησαν παρόντα 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

Απών 

 

 

Απών αν και νόµιµα 
κλήθηκε 

 

 

Απών αν και νόµιµα 
κλήθηκε 

Απών αν και νόµιµα 
κλήθηκε 

 

Αντιπρόεδρος κος Στάµος  
πλειοψηφίας κ. Κοροβέσης 
σύµφωνα µε τις σχετικές 
ανέλαβε να προεδρεύσει ο 
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∆ηµοτικός Σύµβουλος & µέλος της πλειοψηφίας κ. Μπούσουλας Γιάννης, ο 
οποίος έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους από τους παρόντες συµβούλους 
– µέλη της Επιτροπής. 

 
 
Τα τακτικά µέλη της Ο.Ε. κος Κοροβέσης Γιώργος απουσίαζε, στη θέση του 
παραβρέθηκε το αναπληρωµατικό µέλος Κα Κάκαρη ∆ήµητρα. 

 
 
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος  και προεδρεύων της  Οικονοµικής Επιτροπής 

εισηγούµενος το 10ο θέµα ηµερησίας διάταξης ανέφερε στα µέλη της Οικονοµικής 
Επιτροπής, ότι το Τµήµα Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, µας 
εισηγείται ότι: 

 
ΑΡΧΙΖΕΙ  

Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή 

Μαραθώνας 26/6/2017 

 

Θέμα :  Περί προμήθειας καυσίμων έτους 2017. 

Η δαπάνη συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας 606.018,03 Ευρώ για το Δήμο και τα 

νομικά του πρόσωπα, θα βαρύνει τους ΚΑ των προϋπολογισμών ανά φορέα. Η 

σύμβαση θα είναι για ένα έτος και οι πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων 

οικονομικού έτους 2017 θα επιβαρυνθούν εν μέρει μέχρι του ποσού των 79.135,79 € 

και το υπόλοιπο θα επιβαρύνει το έτος 2018 του Δήμου Μαραθώνος και συγκεκριμένα 

τους ΚΑ 10.6641.01, 10.6643.01, 15.6482.01 20.6641.01, 25.6641.01, 00.8224.02. Το 

συνολικό ποσό της σύμβασης θα επιβαρύνει τους οικείους προϋπολογισμούς του 

Δήμου και των Ν.Π. του συνολικά και στα δύο έτη μέχρι του ποσού των 606.018,03 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (δηλ. καθαρή αξία ποσού 488.724,22 € + Φ.Π.Α. 24% 

ποσού 117.293,81 € = συνολική αξία 606.018,03 €). 

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας: Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ :  

ΟΝΟΜ/ΜΟ :  Αλεξανδρή Χρυσούλα 
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Κυρίες, Κύριοι 

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4 της από 12/12/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

ΦΕΚ 240/τ.Α΄/12-12-12, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4111/2013 ΦΕΚ 

18/τ.Α΄/2013 τεύχος Α’) και την με αρ. 3/11543/26-3-2013 Εγκύκλιο της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, η προμήθεια «α.Τροφίμων, β.Λοιπών αναλωσίμων 

ειδών παντοπωλείου» για το Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, διενεργείται από το Δήμο από 

κοινού με τα νομικά του πρόσωπα.  

Με την αριθ. 19/2017 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αποφασίστηκε η διενέργεια 

διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου 

Μαραθώνος και των Νομικών του Προσώπων και σε εκτέλεση αυτής η Οικονομική Επιτροπή 

με την 22/2017 απόφασή της ενέκρινε το αίτημα για την πραγματοποίηση της εν λόγω 

δαπάνης. Για την ανωτέρω προμήθεια συντάχθηκε η με αριθ. 12/2017 ενιαία μελέτη της 

Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος που περιλαμβάνει α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, β) 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ, γ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ & ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ, δ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ε) 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, και στ) ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Η δαπάνη της προμήθειας 

ανέρχεται για όλους τους φορείς (δήμο και Ν.Π.) στο συνολικό ποσό των 606.018,03 Ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρή αξία 488.724,22 € + 24% Φ.Π.Α. 117.293,81 € = 

606.018,03 €).  

Η συνολική δαπάνη βαρύνει συγκεκριμένα: 

α) τον προϋπολογισμό της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μαραθώνος Κ.Ε.Δ.ΜΑ. 

οικονομικού έτους 2017 και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 64.08.000 όπου έχει προβλεφθεί επαρκής 

πίστωση ποσού 12.489,28 € για την προμήθεια καυσίμων, δαπάνη που εγκρίθηκε με την υπ’ 

αριθμ. 185/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου. Τα είδη 

εμφανίζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα: 

α/α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Ενδεικτική 

τιµή 

∆ΑΠΑΝΗ 

(€) 

 CPV  09135100-5 

1 Πετρέλαιο θέρµανσης Λίτρα 2.000,00 0,727 1.454,00 € 

Μερικό σύνολο Οµάδας Α 1.454,00 € 

 CPV  09134200-9 

1 Πετρέλαιο κίνησης Λίτρα 2.000,00 0,892 1.784,00 € 

Μερικό σύνολο Οµάδας Β 1.784,00 € 

 CPV  09132100-4 

ΑΔΑ: ΩΝΞΖΩΛΜ-ΗΤΥ
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Ειδικά η προμήθεια των ανωτέρω τμημάτων για τις ανάγκες του νομικού προσώπου 

Κ.Ε.Δ.ΜΑ., θα πραγματοποιηθεί μετά από πρόσκληση υποβολής προσφοράς με τη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6 του 

Ν.4412/2016, λόγω εξαντλήσεως των ποσοτήτων και απαίτησης άμεσης προμήθειας νέων, 

προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του. 

β) τον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής 

και Μουσικής Παιδείας «Τετράπολις» οικονομικού έτους 2017 και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 10-

6643, όπου έχει προβλεφθεί επαρκής πίστωση ποσού 1.500,00 €, για την προμήθεια τροφίμων 

και λοιπών ειδών παντοπωλείου, δαπάνη που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 04/2017 απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου. Τα είδη εμφανίζονται συνοπτικά στον 

παρακάτω πίνακα: 

γ) τις πιστώσεις της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος 

οικονομικού έτους 2017, ποσού 41.918,82 € με βάση την αριθ. 2/2017 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με την οποία 

εγκρίθηκε η σχετική δαπάνη για την προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου, 

που θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που κατανέμονται από το ΥΠ.ΕΣ. μέσω του Δήμου στις 

σχολικές επιτροπές. Τα είδη εμφανίζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα: 

1 Βενζίνη Αµόλυβδη (95 RON) Λίτρα 6.000,00 1,139 6.834,00 € 

Μερικό σύνολο Οµάδας Γ 6.834,00 € 

Σύνολο Οµάδων Α, Β, Γ 10.072,00 € 

α/α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Ενδεικτική 

τιµή 

∆ΑΠΑΝΗ 

(€) 

Οµάδα Α    CPV  09135100-5 

1 Πετρέλαιο θέρµανσης Λίτρα 1.660,00 0,727 1.206,82 € 

Μερικό σύνολο Οµάδας Α 1.206,82 € 

Σύνολο Οµάδας Α 1.206,82 € 

α/α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Ενδεικτική 

τιµή 

∆ΑΠΑΝΗ 

(€) 

Οµάδα Α    CPV  09135100-5 

1 Πετρέλαιο θέρµανσης Λίτρα 46.500,00 0,727 33.805,50 € 

Μερικό σύνολο Οµάδας Α 33.805,50 € 

ΑΔΑ: ΩΝΞΖΩΛΜ-ΗΤΥ
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δ) τις πιστώσεις της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μαραθώνος 

οικονομικού έτους 2017, ποσού 30.199,58 € με βάση την αριθ. 2/2017 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την οποία 

εγκρίθηκε η σχετική δαπάνη για την προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου, 

που θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που κατανέμονται από το ΥΠ.ΕΣ. μέσω του Δήμου στις 

σχολικές επιτροπές. Τα είδη εμφανίζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 

 

 

Οι σχολικές επιτροπές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  λόγω του ειδικού 

καθεστώτος από το οποίο αυτές διέπονται, δεν τηρούν προϋπολογισμό, και κατά συνέπεια δεν 

υπάρχουν Κ.Α., σχετική μνεία γίνεται στο έγγραφο με αρ. 30106/10-10-2013 του ΥΠ. ΕΣ.  

ε) τον προϋπολογισμό του Δήμου Μαραθώνος οικονομικού έτους 2017 και συγκεκριμένα τους 

Κ.Α. 10.6641.01, 10.6643.01, 15.6482.01, 20.6641.01, 25.6641.01, 00.8224.02 και όπου έχει 

προβλεφθεί επαρκής πίστωση ποσού 79.135,79€, για την προμήθεια καυσίμων, για το 

διάστημα που απομένει στο έτος 2017 μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας και συνεχιζόμενης 

από το έτος 2016 σύμβασης. Το υπόλοιπο του ποσού που αναγράφεται στη σχετική μελέτη θα 

προβλεφθεί στο έτος 2018 σύμφωνα με τη σχετική βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών. Το συνολικό ποσό που θα βαρύνει τους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου 

Μαραθώνος οικονομικών ετών 2017 και 2018, όπως προβλέπεται στη σχετική μελέτη, θα 

ανέλθει μέχρι του ποσού των 519.913,90 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (419.285,40€ 

καθαρή αξία + Φ.Π.Α 24% ποσού 100.628,50€ = 519.913,90€ συνολική αξία). Τα είδη 

εμφανίζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα: 

∆ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

α/α Είδος Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσότητα Ενδεικτική 

τιµή 

∆ΑΠΑΝΗ (€) 

Οµάδα Α    CPV  09135100-5 

1 Πετρέλαιο θέρµανσης Λίτρα 10.200,00 0,727 7.415,40 € 

Σύνολο Οµάδας Α 33.805,50 € 

α/α Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Ενδεικτική 

τιµή 

∆ΑΠΑΝΗ 

(€) 

Οµάδα Α    CPV  09135100-5 

1 Πετρέλαιο θέρµανσης Λίτρα 33.500,00 0,727  24.354,50€ 

Μερικό σύνολο Οµάδας Α 24.354,50 € 

Σύνολο Οµάδας Α 24.354,50 € 

ΑΔΑ: ΩΝΞΖΩΛΜ-ΗΤΥ
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Μερικό σύνολο Οµάδας Α 7.415,40 € 

Οµάδα Β    CPV  09134200-9 

1 Πετρέλαιο κίνησης Λίτρα 402.500,00 0,892 359.030,00 € 

Μερικό σύνολο Οµάδας Β 359.030,00 € 

Οµάδα Γ    CPV  09132100-4 

1 Βενζίνη Αµόλυβδη (95 RON) Λίτρα 46.000,00 1,139 52.394,00 € 

Μερικό σύνολο Οµάδας Γ 52.394,00 € 

Ε ΄ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ 

Οµάδα Β    CPV  09134200-9 

1 Πετρέλαιο κίνησης Λίτρα 500,00 0,892 446,00 € 

Μερικό σύνολο Οµάδας Β 446,00 € 

 Σύνολο Οµάδων Α, Β, Γ 419.285,40€ 

Στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους (2017) η δαπάνη για τον ανωτέρω σκοπό 

ύψους 79.135,79€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρή αξία προβλέπεται στους Κ.Α. 

10.6641.01, 10.6643.01, 15.6482.01 20.6641.01, 25.6641.01, 00.8224.02 και καταχωρήθηκαν 

αντίστοιχα οι προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης με α.α. 188/26-4-2017 και Α.Π. 8069, 187/26-

4-2017 και Α.Π. 9913, 285/26-6-2017 και Α.Π.12988, 189/26-4-2017 και Α.Π. 9914, 190/26-4-

2017 και Α.Π. 9915 στο Μητρώο Δεσμεύσεων. Η οικονομική επιτροπή με τις αριθ. 33/2017, 

129/2017 και 159/2017 αποφάσεις της, ενέκρινε τη σχετική δαπάνη. Για την εκτέλεση της 

προμήθειας καταχωρήθηκε πρωτογενές αίτημα στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) 

“17REQ006293418 2017-06-07” και 17REQ001542185 2017-06-19 στο νέο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.. 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Οι διατάξεις : 

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

3. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 

318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   
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4. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 

εμπορικές συναλλαγές»,  

5. του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς 

Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 

1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335) εφόσον  ισχύει 

6. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

7. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

8. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

9. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών  

10. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

11. του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 

διατάξεις” 

12. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

13. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

14. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”,  

15. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία”,  

16. του π.δ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,  

17. της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων» όπως ισχύει μετά την με αριθ. 57654/23-5-2017 (ΦΕΚ 

1781/τ.Β/23-5-2017) απόφαση του υπ. Οικονομίας και ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»  

18. της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) όπως ισχύει μετά την με 

αριθ. 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924/τ.Β/2-6-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουρνίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

19. Τις διατάξεις της από 12-12-2012 (ΦΕΚ΄240Α΄) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που 

κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ΄18Α΄) και την εγκύκλιο 3/26-03-2013 του Υπουργείου 
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Εσωτερικών με θέμα: «Ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των 

Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και 

των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού» 

20. Του Ν. 3054 (ΦΕΚ Α’ 230/25-9-2002) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες 

διατάξεις». 

21. του ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α 114/08.06.2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων 

22. του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.» 

23. του π.δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64/τ.Α΄/4-5-2017) Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου μας 

και των Νομικών Προσώπων του εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 

1. Την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Μαραθώνος και των Νομικών του 

Προσώπων με Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό, σύμφωνα με την 19/2017 Απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

2. Την έγκριση της με αριθ. 12/2017 ενιαίας σχετικής μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Μαραθώνος 

3. Την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο διακήρυξης. 

4. Την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης όπως προβλέπεται στην παρ. 10 του 

άρθρου 6 του Ν.4412/2016 για την προμήθεια των ειδών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 

Μαραθώνος Κ.Ε.Δ.ΜΑ. όπως αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω, η οποία θα αφαιρεθεί  από τη 

διενέργεια του διεθνούς διαγωνισμού, λόγω εξαντλήσεως των ποσοτήτων της σχετικής 

σύμβασης που είχε συναφθεί μεταξύ του νομικού προσώπου και του προμηθευτή που είχε 

αναδειχθεί το προηγούμενο έτος 2016 και είναι σε ισχύ.  

 

Η ημερομηνία και η ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού θα καθοριστεί με περιληπτική 

διακήρυξη του κ. Αντιδημάρχου ο οποίος θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες με σκοπό την 

υλοποίηση της προμήθειας.  

 

 

Μαραθώνας 26/06/2017 

Για την σύνταξη 

Η υπάλληλος του  

Τμήματος Προμηθειών 

 

Αλεξανδρή Χρυσούλα 

Για τον έλεγχο 

Η προϊσταμένη του  

Τμήματος Προμηθειών 

 

Βασταρδή Σοφία 

Θεωρήθηκε 

Η προϊσταμένη Δ/νσης  

Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

Φλουρή Αναστασία 
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ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση  αποφάσισε 

Οµόφωνα 

Εγκρίνει την εισήγηση του ∆ηµοτικού Συµβούλου και 

προεδρεύοντος της Οικονοµικής Επιτροπής και συγκεκριµένα:  

1. Την προµήθεια καυσίµων για τις ανάγκες του ∆ήµου Μαραθώνος και των 
Νοµικών του Προσώπων µε ∆ιεθνή Ανοικτό ∆ιαγωνισµό, σύµφωνα µε την 
19/2017 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
2. Την έγκριση της µε αριθ. 12/2017 ενιαίας σχετικής µελέτης της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Μαραθώνος 
3. Την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης σύµφωνα µε το συνηµµένο 
σχέδιο διακήρυξης. 
4. Την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης όπως 
προβλέπεται στην παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν.4412/2016 για την 
προµήθεια των ειδών της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Μαραθώνος 
Κ.Ε.∆.ΜΑ. όπως αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω, η οποία θα αφαιρεθεί  
από τη διενέργεια του διεθνούς διαγωνισµού, λόγω εξαντλήσεως των 
ποσοτήτων της σχετικής σύµβασης που είχε συναφθεί µεταξύ του νοµικού 
προσώπου και του προµηθευτή που είχε αναδειχθεί το προηγούµενο έτος 
2016 και είναι σε ισχύ.  
 
Η ηµεροµηνία και η ώρα διεξαγωγής του διαγωνισµού θα καθοριστεί µε 
περιληπτική διακήρυξη του κ. Αντιδηµάρχου ο οποίος θα προβεί στις 
απαραίτητες ενέργειες µε σκοπό την υλοποίηση της προµήθειας. Η 

παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό (165 – 2017 ΟΕ) και: 

∆εν Θα αποσταλεί σύµφωνα µε το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010 στην 

Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ  για έλεγχο νοµιµότητας. 

Θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του ∆ήµου για το 

∆ιαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon)  
 
 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος  και  Προεδρεύων                                              ΤΑ ΜΕΛΗ 

της Οικονοµικής Επιτροπής  

  

ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  

 1. Μεγαγιάννης Αδάµ 
 

 2. Τσουπράς Βασίλειος - Νικόλαος 

 3. Κάκαρη ∆ήµητρα 

 4. Ευαγγελίου Ρίζου Χάιδω Αναστασία 

 5. Πατεράκη Καλλιόπη 
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