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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 21.11.2019 

Αριθμ. πρωτ.: 12340 

 
Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27  

                   Τ.Κ. 40003, Αγιά   

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320 

Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr                 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

126/2019 
από το πρακτικό της 21ης/20.11.2019 τακτικής  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

 

Θέμα 4ο : Απευθείας ανάθεση της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». 

 

 

Στην Αγιά (αίθουσα συνεδριάσεων Χρυσαλλίδα), σήμερα Τετάρτη 20.11.2019, ώρα 17:15 μ.μ. συνήλθε σε 

δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 12173/16.11.2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην 

ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 75 παρ. 6 του 

Ν.3852/2010 (Α΄87). 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

επτά ( 7 ) μελών ήταν:  

  Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος 

3. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος 4. Μπατζιόλας Ζάχος, μέλος                                                 

5. Σκαρκάλης Χρήστος, Αντιπρόεδρος                                               6. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, αναπληρωματικό μέλος1 

Απόντες 

7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος 8. Ιωάννης Αγγελάκας 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Αγιάς. 

  

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αγιάς. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Αναπλήρωσε τον Ιωάννη Αγγελάκα, τακτικό μέλος της Επιτροπής.  

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 4ο : Απευθείας ανάθεση της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

Στις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1δ του Ν. 3852/2010 ορίζεται: «1.Η οικονομική επιτροπή είναι 

συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. 

Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: …… ιδ) ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις 

έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που 

υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση. 

Με βάση το Ελεγκτικό Συνέδριο η κατεπείγουσα ανάγκη πρέπει να οφείλεται αποκλειστικά σε 

απρόβλεπτες περιστάσεις, ήτοι σε έκτακτα πραγματικά γεγονότα, τα οποία αφενός δεν απορρέουν από 

παραλείψεις ή έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας της αναθέτουσας αρχής, αφετέρου δεν 

μπορούσαν, σύμφωνα με τα διδάγματα της ανθρώπινης εμπειρίας και λογικής, σε καμία περίπτωση να 

προβλεφθούν (βλ. πράξεις IV Τμ. Ελ. Συν. 7/2007, 175, 109, 98, 34 και 4/2006, και πράξεις VI Tμ. Ελ. Συν. 

91, 105, 171/2007). Η δε απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί προσφυγής στην προρρηθείσα διαδικασία 

ανάθεσης, πρέπει, ως εκ της φύσεώς της, να είναι ειδικώς και επαρκώς αιτιολογημένη ώστε να 

καθίσταται εφικτός από το Ελεγκτικό Συνέδριο ο έλεγχος της νομιμότητάς της (πρβλ. πράξεις VI Tμ. 91, 

105, 171/2007, VII 86/2008, ΣΤ΄ Κλιμ. 27/2012, 205/2007 κ.α.). 

 

Επιπλέον, σύμφωνα με το σκεπτικό της Πράξης 241/2012 του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών 

(VIΙ ΤΜΗΜΑ) του Ελεγκτικού Συνεδρίου: «….. η επιλογή της προσφυγής, κατά την κρίση των αρμοδίων 

οργάνων, στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για λόγους κατεπείγοντος, κατ’ απόκλιση από το γενικό 

κανόνα διενέργειας ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού, είναι επιτρεπτή ανεξαρτήτως του ποσού της 

συμβάσεως,…)». 

 

Η αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής τεκμηριώνεται ακόμη στην Γν. ΝΣΚ 164/2007, η οποία έγινε 

αποδεκτή από τον Υφυπουργό ΥΠΕΣΔΔΑ- (εγκ. 38 Αρ. Πρωτ. 26932/31-5-2007). 

 

Ο Δήμος Αγιάς θα πρέπει κατεπειγόντως να προβεί  σε προμήθεια καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης, 

βενζίνη αμόλυβδη) για την κάλυψη των αναγκών του μέχρι το τέλος του έτους, γιατί τα διαθέσιμα 

αποθέματα έχουν σχεδόν εξαντληθεί και επομένως απαιτούνται επειγόντως καύσιμα, για την κίνηση των 

οχημάτων-μηχανημάτων που διαθέτει στο στόλο του, ο Δήμος. 

Οι πραγματικές περιστάσεις που δικαιολογούν το επείγον οφείλονται στα εξής: 

1. στην προσθήκη νέων οχημάτων – μηχανημάτων στο στόλο του Δήμου και συγκεκριμένα ενός 

κλαδοτεμαχιστή, ενός φορτηγού με ανατρεπόμενη καρότσα και γερανό, 

2. της καθημερινής αναγκαίας μετακίνησης του προσωπικού πυροπροστασίας, για την πρόληψη των 

δασικών  πυρκαγιών στα πλαίσια της αντιπυρικής περιόδου, 

3. στις χρονοβόρες διαδικασίες  για την ολοκλήρωση του νέου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 

 

Επισημαίνεται η επιτακτική ανάγκη για τη διασφάλιση της κίνησης των απορριμματοφόρων, τα οποία εάν 

δεν κινηθούν και δεν γίνει η αποκομιδή των απορριμμάτων, ελλοχεύει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και 

ασφάλεια των κατοίκων. 

 

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επείγουσες ανάγκες κίνησης των απορριμματοφόρων και των λοιπών 

οχημάτων- μηχανημάτων του Δήμου, προτείνεται η απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων (πετρελαίου 

κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης)  μέχρι του ποσού των 16.120,00 με ΦΠΑ.  

 

Η προμήθεια των καυσίμων κίνησης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 16.120,00 ευρώ, έχει ενταχθεί με 

αναμόρφωση στον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2019 και θα βαρύνει τον Κ.Α:02.20.6644 

 

Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου συνέταξε την υπ’ αριθ. 36/2019 μελέτη για την προμήθεια: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ», ο προϋπολογισμός της οποίας 

ανέρχεται σε 16.120,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). 
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Η εν λόγω μελέτη περιλαμβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια καυσίμων καθώς και τον 

προϋπολογισμό τους σύμφωνα με τον οποίο για την Δημοτική Ενότητα Ευρυμενών θα απαιτηθεί το  ποσό 

των τριών χιλιάδων εκατό ευρώ (3.100,00€), με Φ.Π.Α, και για τις Δημοτικές Ενότητες Αγιάς, Λακέρειας, 

Μελιβοίας το ποσό των δεκατριών χιλιάδων είκοσι λεπτών  (13.020,00€), με Φ.Π.Α.  

 

Κατ’ εφαρμογή των προαναφερομένων, εστάλη πρόσκληση προσκόμισης προσφορών για  προμήθεια  

καυσίμων. 

 

Μετά την προαναφερόμενη πρόσκληση κατατέθηκε στο Δήμο μία προσφορά για τις Δημοτικές Ενότητες 

Αγιάς, Λακέρειας, Μελιβοίας, ήτοι αυτή του Σιώχα Αντώνιου του Βασιλείου και μία προσφορά για την 

Δημοτική Ενότητα Ευρυμενών, ήτοι αυτή του Σελήνη Νικόλαου του Κωνσταντίνου. 

 

Με βάση τα παραπάνω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες:  

- οφείλονται σε γεγονότα έκτακτα και απρόβλεπτα,  

- οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν  απορρέουν από ευθύνη του Δήμου, 

από παραλείψεις ή έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας της αναθέτουσας αρχής, 

 

εισηγούμαι: 

 

Α. Να αναθέσετε απευθείας, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, την εκτέλεση της προμήθειας: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ», για την Δημοτική Ενότητα 

Αγιάς, Λακέρειας, και Μελιβοίας, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην 36/2019  μελέτη του Τμήματος 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, στον Σιώχα Αντώνιο του Βασιλείου, «ΥΓΡΑ – ΚΑΥΣΙΜΑ», με 

ΑΦΜ: 111255816, ΔΟΥ: Α’ Λάρισας και έδρα 22ο χλμ Επαρχιακής Οδού Λάρισας - Αγιάς, Τ.Κ.40003, 

τηλ.: 2494071397, μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ  (10.500,00€), χωρίς Φ.Π.Α.,  
με ποσοστό έκπτωσης – 3 % (μείον τρία τοις εκατό) επί της εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης, μέσης 

λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, όπως αυτή ανακοινώνεται από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού 

της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, κατά την ημέρα παράδοσης . 

 

Β. Να αναθέσετε απευθείας, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, την εκτέλεση της προμήθειας 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ», για την Δημοτική Ενότητα 

Ευρυμενών, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην 36/2019 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Αγιάς, στον Σελήνη Νικόλαο του Κωνσταντίνου, «ΥΓΡΑ – ΚΑΥΣΙΜΑ», με Α.Φ.Μ.:045307515 

Δ.Ο.Υ.: Β΄ Λάρισας και έδρα: Στόμιο Λάρισας, Τ.Κ.:400 07, Τηλ. & FAX: 2495091182, μέχρι του ποσού 

των δυόμιση χιλιάδων ευρώ (2.500,00€), χωρίς Φ.Π.Α,  με ποσοστό έκπτωσης – 3 % (μείον τρία τοις 

εκατό) επί της εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, όπως 

αυτή ανακοινώνεται από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης της 

Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, κατά την ημέρα παράδοσης. 

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις: 

Το μέλος της Επιτροπής Αθανάσιος Τριανταφύλλου είπε τα εξής:  

«Δε θεωρούμε με προβλέψιμη τη δαπάνη αυτή. Άλλωστε το ίδιο φαινόμενο ζούμε κάθε χρόνο με παρεμφερείς 

δικαιολογίες και με τους ίδιους πάντα εμπλεκόμενους προμηθευτές. Διαφωνούμε με αυτού του είδους τις 

απευθείας αναθέσεις και θα καταψηφίσουμε». 
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ιδ του Ν.3852/2010 (Α΄ 87): «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (Α΄133): «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της 

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 

τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 

αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας 

και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», 

- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

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

- την υπ’ αριθμ. 203/2019 (ΑΔΑ: 6ΘΤΡΩ6Ι-Κ11) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα: 

«Έγκριση της 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και της 6ης τροποποίησης 

Τεχνικού Προγράμματος Έργων 2019», 

- το με αριθμό 12263/20-11-2019 (ΑΔΑΜ: 19REQ005880715 2019-11-20) πρωτογενές αίτημα του 

Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου για την εκτέλεση της προμήθειας: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ», 

- την υπ’ αριθμ.730/20-11-2019 (ΑΔΑ:Ω5ΗΦΩ6Ι-Λ3Ξ) απόφαση του Διατάκτη Δήμου Αγιάς με την 

οποία δεσμεύθηκε πίστωση 16.120,00€ σε βάρος του κ.α. εξόδων 02.20.6644 του προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2019, για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ», 

- την υπ’ αριθμ. 36/2019 μελέτη για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ», που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, ο 

προϋπολογισμός της οποίας ανέρχεται σε 16.120,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), 

- το υπ’ αριθμ. πρωτ. 12272/20-11-2019 έγγραφο - πρόσκληση   προσκόμισης προσφορών για  προμήθεια  

καυσίμων,  

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  

 
1. Αναθέτουμε απευθείας, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, την εκτέλεση της προμήθειας: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ», για την Δημοτική 

Ενότητα Αγιάς, Λακέρειας, και Μελιβοίας, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην 36/2019  μελέτη του 

Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, στον Σιώχα Αντώνιο του Βασιλείου, «ΥΓΡΑ – 

ΚΑΥΣΙΜΑ», με ΑΦΜ: 111255816, ΔΟΥ: Α’ Λάρισας και έδρα 22ο χλμ Επαρχιακής Οδού Λάρισας - 

Αγιάς, Τ.Κ.40003, τηλ.: 2494071397, μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ  

(10.500,00€), χωρίς Φ.Π.Α.,  με ποσοστό έκπτωσης – 3 % (μείον τρία τοις εκατό) επί της εκάστοτε 

νόμιμα διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, όπως αυτή ανακοινώνεται από 

το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας 

Λάρισας, κατά την ημέρα παράδοσης. 

 

2. Αναθέτουμε απευθείας, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, την εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ», για την Δημοτική Ενότητα Ευρυμενών, 

όπως ειδικότερα περιγράφεται στην 36/2019 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Αγιάς, στον Σελήνη Νικόλαο του Κωνσταντίνου, «ΥΓΡΑ – ΚΑΥΣΙΜΑ», με Α.Φ.Μ.:045307515 

Δ.Ο.Υ.: Β΄ Λάρισας και έδρα: Στόμιο Λάρισας, Τ.Κ.:400 07, Τηλ. & FAX: 2495091182, μέχρι του 

ποσού των δυόμιση χιλιάδων ευρώ (2.500,00€), χωρίς Φ.Π.Α,  με ποσοστό έκπτωσης – 3 % (μείον 

τρία τοις εκατό) επί της εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου 

είδους, όπως αυτή ανακοινώνεται από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Γενικής Δ/νσης 

Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, κατά την ημέρα παράδοσης. 
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3. Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.20.6644 των εξόδων του προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2019, στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 16.120,00€ που έχει διατεθεί με 

την υπ’ αριθμ. 730/20-11-2019 (ΑΔΑ:Ω5ΗΦΩ6Ι-Λ3Ξ) απόφαση του Διατάκτη του Δήμου Αγιάς. 

 

4.  Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

5. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο στην υπογραφή τη σχετικής σύμβασης.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 126/2019. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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