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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 15ης/29.10.2020 Συνεδρίασης, του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας
Σμύρνης.
Αριθμός Απόφασης : 118/2020 Θέμα: 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 72/2020 Απόφασης
Δημοτικού Συμβουλίου περί: Έγκρισης διενέργειας-μελέτηςτεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια
καυσίμων & λιπαντικών».
2. Έγκριση Διενέργειας Διαγωνισμού πολυετούς δαπάνης για
τρία (3 έτη), για την προμήθεια με αντικείμενο «Προμήθεια
καυσίμων και λιπαντικών» ετών 2021-2022-2023 μέσω Διεθνούς
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.
Στη Νέα Σμύρνη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 29.10.2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00
συνήλθε σε συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης, κατόπιν της υπ.
αριθμ. πρωτ. 19529/23-10-2020 πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που
επιδόθηκε σε κάθε ένα από τους Συμβούλους και τον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του αρ. 74 του Ν. 4555/2018,
καθώς και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) (κατεπείγουσα διάταξη
για την λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της
διάδοσης του κορονοϊού COVID-19), ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00. Αφού διαπιστώθηκε ότι
υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα (40) μέλη ήτοι :
Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:
1.
ΧΑΤΖΑΝΤΟΥΡΙΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
22. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ
2.
ΚΡΙΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
23. ΚΑΣΙΜΗ ΕΛΕΝΗ
3.
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
24. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4.
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
25. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5.
ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
26. ΛΑΡΙΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6.
ΤΣΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
27. ΚΟΥΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
7.
ΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
28. ΣΑΡΔΙΑΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
8.
ΣΥΡΙΓΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ
29. ΚΑΡΥΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9.
ΚΛΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
30. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΩΡΟΘΕΑ
10. ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
31. ΒΟΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
32. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
12. ΒΑΡΜΠΟΜΠΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
33. ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ
13. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 34. ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
14. ΖΑΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
35. ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
15. ΝΑΣΙΜΠΙΑΝ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
36. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
16. ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
37. ΚΙΟΥΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17. ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
38. ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
18. ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-ΦΑΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
39. ΖΕΡΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
19. ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
40. ΒΡΕΤΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
20. ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
41. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21. ΚΟΥΤΕΤΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι ο κ.κ :
1.
ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος Ν. Σμύρνης κ. Τζουλάκης Σταύρος.
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Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της υπ’ αριθμ. 15ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της
29.10.2020 και εισηγούμενος το 4ο Θέμα της Ημερησίας Διάταξης, διαβάζει την εισήγηση του
Δημάρχου, που έχει ως εξής:
κ. Πρόεδρε,
με την υπ’ αριθ. 72/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί: Έγκριση διενέργειας-μελέτης-τεχνικών
προδιαγραφών του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών» εγκρίθηκε ομόφωνα η
διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού των ομάδων Α,Β, Γ, Δ και Ε της προμήθειας
με γενικό τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και την υπ’ αριθ. πρ. 8043/2020
συνημμένη μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος.
Επειδή,
 με την ανακατανομή του προσωπικού της διενεργούσας υπηρεσίας λόγω της κινητικότητας,
 τη μη εκτέλεση της ανωτέρω Απόφαση έως σήμερα,
 τη διαφοροποίηση των αναγκών για την Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών της ανωτέρω
εγκεκριμένης μελέτης και την ορθή αποτύπωση των ποσών στους αναφερόμενους ΚΑΕ,
 την αλλαγή προγραμματισμού από ένα έτος σε τρία έτη της σύμβασης επιδιώκοντας την
οικονομικότερη προσφορά,
 την επιτακτική ανάγκη που έχει προκύψει και προκειμένου να μην υπάρξει έλλειψη καύσιμων
στα οχήματα του Δήμου (λήξη υφιστάμενης σύμβασης) με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία
τους προς όφελος της δημόσιας υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του covid-19.
Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Σώμα να λάβει απόφαση για:
Την έγκριση Διενέργειας Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού πολυετούς δαπάνης (τρία έτη) με την
διαδικασία του κατεπείγοντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4412/16, όπου ορίζεται
ότι: «Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε 15 ημέρες, από την ημερομηνία
αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης, λόγω επείγουσας κατάστασης», κάνοντας χρήση την παρ. 3
του άρθρου 27 του ν. 4412/2016.
Και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), της Υ.Α. Π1/2390/2013
(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ)», τις διατάξεις του ν. 3852/2010
και του ν. 4412/2016 για την Προμήθεια με αντικείμενο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών», με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Ειδικότερα :
Α/Α
Α1.
Α2.
Α3.
Α4.
Α5.
Α6.

Κ.Α.Ε.
20.6641.0001
10.6643.0001
20.6641.0006
20.6641.0003
35.6644.0001
20.6641.0009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021
Περιγραφή
Προμήθεια πετρελαίου κίνησης
Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
Προμήθεια βενζίνης
Προμήθεια λιπαντικών
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες
Προμήθεια φυσικού αερίου κίνησης

Ποσό με ΦΠΑ
400.000,00 €
7.000,00 €
40.000,00 €
65.000,00 €
8.000,00 €
50.000,00 €

Α/Α
Α1.
Α2.
Α3.
Α4.
Α5.
Α6.

Κ.Α.Ε.
20.6641.0001
10.6643.0001
20.6641.0006
20.6641.0003
35.6644.0001
20.6641.0009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022
Περιγραφή
Προμήθεια πετρελαίου κίνησης
Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
Προμήθεια βενζίνης
Προμήθεια λιπαντικών
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες
Προμήθεια φυσικού αερίου κίνησης

Ποσό με ΦΠΑ
400.000,00 €
7.000,00 €
40.000,00 €
65.000,00 €
8.000,00 €
50.000,00 €

Α/Α
Α1.
Α2.
Α3.

Κ.Α.Ε.
20.6641.0001
10.6643.0001
20.6641.0006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023
Περιγραφή
Προμήθεια πετρελαίου κίνησης
Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
Προμήθεια βενζίνης

Ποσό με ΦΠΑ
400.000,00 €
7.000,00 €
40.000,00 €
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Α4.
Α5.
Α6.

20.6641.0003
35.6644.0001
20.6641.0009

Προμήθεια λιπαντικών
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες
Προμήθεια φυσικού αερίου κίνησης

65.000,00 €
8.000,00 €
50.000,00 €

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της οποίας θα γίνεται υποχρεωτικά η ηλεκτρονική
ενημέρωση των ενδιαφερόμενων και η παραλαβή της διακήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού
καθώς και η υποβολή προσφοράς από τον κάθε συμμετέχοντα οικονομικό φορέα.
Επίσης τα τεύχη του διαγωνισμού θα αναρτηθούν συμπληρωματικά και στην επίσημη ιστοσελίδα του
Δήμου Νέας Σμύρνης στην ιστοθέση www.neasmyrni.gr
Ακολούθως ζητήθηκε από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης να γίνουν ερωτήσεις, οι οποίες σύμφωνα
με τον κανονισμό συζητούνται στην πρώτη συνεδρίαση του Σώματος εκάστου μηνός, η οποία στην
συγκεκριμένη περίπτωση πραγματοποιήθηκε στης 6-10-2020 και σε αυτήν απαντήθηκαν τα
ερωτήματα των Δημοτικών Συμβούλων.
Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος πρότεινε να τεθούν και να απαντηθούν οι ερωτήσεις μετά τη συζήτηση
των θεμάτων.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
(έχουν αποχωρήσει οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Κουτελάκης Γεώργιος, Ιακωβάκη Μαρίνα,
Αγγελίδου Μαρία, Μάντζιος Θεόδωρος, Σουρβίνος Άγγελος, Κουτετέ Αικατερίνη,
Γαλανοπούλου Ελεωνόρα, Κασίμη Ελένη, Αναγνωστόπουλος Κων/νος & Φερεντίνος Δημήτριος,
επισημαίνοντας τα εξής: «Αποχωρούμε από τη συνεδρίαση. Θεωρούμε ότι μας φιμώνετε και δεν
έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε ερωτήσεις όταν τρέχουν πολύ σημαντικά θέματα στην πόλη.
Νομίζουμε ότι δεν κάνετε καλά να μη δέχεστε να γίνουν ερωτήσεις πρό ημερησίας διατάξεως για
ουσιαστικά θέματα της πόλης μας και όχι επίμαχα. Θεωρούμε ότι γίνεται καταπάτηση του
δημοκρατικού μας δικαιώματος στερώντας μας τις ερωτήσεις και σας καλούμε να εφαρμόσετε τον
κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.»)
Αφού άκουσε τον Πρόεδρο και το Δήμαρχο και αφού έλαβε υπόψη του:
 τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
 τις διατάξεις του ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013),
 της διατάξεις της υπαρ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) Υ.Α. «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
 τις διατάξεις του Ν.4412/2016
 την υπ’ αριθ. 72/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί: Έγκρισης διενέργειας-μελέτηςτεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών»
 την υπ’ αριθ. πρ. 8043/2020 συνημμένη μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος
 το γεγονός ότι με την ανακατανομή του προσωπικού της διενεργούσας υπηρεσίας λόγω της
κινητικότητας δεν κατέστη δυνατή η εκτέλεση της ανωτέρω Απόφασης έως σήμερα
 το γεγονός ότι διαφοροποιήθηκαν οι ανάγκες για την Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
της της εγκεκριμένης μελέτης και έγινε ορθή αποτύπωση των ποσών στους αναφερόμενους
ΚΑΕ
 το γεγονός ότι με τον προγραμματισμό πολυετούς σύμβασης ο Δήμος μας επιδιώκει επιπλέον
οικονομικότερη προσφορά
 το γεγονός ότι έχει προκύψει επιτακτική ανάγκη και προκειμένου να μην υπάρξει έλλειψη
καύσιμων στα οχήματα του Δήμου (λήξη υφισταμένων συμβάσεων Ιαν. 2021), με σκοπό την
απρόσκοπτη λειτουργία τους προς όφελος της δημόσιας υγείας, για την αντιμετώπιση της
πανδημίας του covid-19
Μετά από διαλογική συζήτηση και κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Με (25) θετικές ψήφους:
Α. Τροποποιεί την υπαρ. 72/2020 ΑΔΣ ως προς την διενέργεια του διαγωνισμού.
Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω απόφαση.
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Β. Εγκρίνει τη Διενέργεια Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού πολυετούς δαπάνης (τρία έτη) με την
διαδικασία του κατεπείγοντος, σύμφωνα με τα παρακάτω ποσά:
Α/Α
Α1.
Α2.
Α3.
Α4.
Α5.
Α6.

Κ.Α.Ε.
20.6641.0001
10.6643.0001
20.6641.0006
20.6641.0003
35.6644.0001
20.6641.0009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021
Περιγραφή
Προμήθεια πετρελαίου κίνησης
Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
Προμήθεια βενζίνης
Προμήθεια λιπαντικών
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες
Προμήθεια φυσικού αερίου κίνησης

Α/Α
Α1.
Α2.
Α3.
Α4.
Α5.
Α6.

Κ.Α.Ε.
20.6641.0001
10.6643.0001
20.6641.0006
20.6641.0003
35.6644.0001
20.6641.0009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022
Περιγραφή
Προμήθεια πετρελαίου κίνησης
Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
Προμήθεια βενζίνης
Προμήθεια λιπαντικών
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες
Προμήθεια φυσικού αερίου κίνησης

Ποσό με ΦΠΑ
400.000,00 €
7.000,00 €
40.000,00 €
65.000,00 €
8.000,00 €
50.000,00 €

Α/Α
Α1.
Α2.
Α3.
Α4.
Α5.
Α6.

Κ.Α.Ε.
20.6641.0001
10.6643.0001
20.6641.0006
20.6641.0003
35.6644.0001
20.6641.0009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023
Περιγραφή
Προμήθεια πετρελαίου κίνησης
Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
Προμήθεια βενζίνης
Προμήθεια λιπαντικών
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες
Προμήθεια φυσικού αερίου κίνησης

Ποσό με ΦΠΑ
400.000,00 €
7.000,00 €
40.000,00 €
65.000,00 €
8.000,00 €
50.000,00 €

Ποσό με ΦΠΑ
400.000,00 €
7.000,00 €
40.000,00 €
65.000,00 €
8.000,00 €
50.000,00 €

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της οποίας θα γίνεται υποχρεωτικά η ηλεκτρονική
ενημέρωση των ενδιαφερόμενων και η παραλαβή της διακήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού,
καθώς και η υποβολή προσφοράς από τον κάθε συμμετέχοντα οικονομικό φορέα.
Επίσης τα τεύχη του διαγωνισμού θα αναρτηθούν συμπληρωματικά και στην επίσημη ιστοσελίδα του
Δήμου Νέας Σμύρνης στην ιστοθέση www.neasmyrni.gr.
Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Ζέρβας Δημήτριος, Βρεττού Ιωάννα, Κιουλάνης Ιωάννης, Βρεττός Άγγελος,
& Οικονόμου Δημήτριος ψήφισαν λευκό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Νέα Σμύρνη 30.10.2020
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΑΠΗΣ

ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ

signed by PANAGIOTIS TSIAPIS
PANAGIOTIS TSIAPIS Digitally
Date: 2020.11.05 09:26:16 +02'00'
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