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∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από  το  υπ  αριθµ.  49/14-12-2016 πρακτικό  συνεδρίασης  της  Οικονοµικής

Επιτροπής Θέρµης

Αριθµ.Αποφ.  525/2016                      ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης  της

προµήθειας  µε  τίτλο:  «Προµήθεια

καυσόξυλων  για  τις  ανάγκες  της

ανοιχτής δοµής φιλοξενίας προσφύγων

στα  Βασιλικά»  και  δέσµευση  της

σχετικής πίστωσης.

Στη  Θέρµη  και  στο  ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  σήµερα  την  14η-12-2016  ηµέρα

Τετάρτη και ώρα 8.30 π.µ. συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή Θέρµης µετά από

την  υπ’αριθ.  43075/9-12-2016  πρόσκληση  συνεδρίασης  του  Προέδρου  και

σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  των  άρθρων  74  και  75  του  Ν.3852/2010  (Φ.Ε.Κ.

87/τεύχος  Α’/2010)  περί  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης   Πρόγραµµα  Καλλικράτης».  Αφού  διαπιστώθηκε

ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα  τα  6

µέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Βογιατζής ∆ηµήτριος, Πρόεδρος

2) Αποστόλου Στυλιανός               1. Καρκατζούνης Θεοφάνης

3)  Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Γεωργαλή Ζωή 

4) Γκιζάρης Στέργιος     3. Αναγνώστου Πασχάλης

5) Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 

6) Πράτανος Απόστολος  

 

κηρύχτηκε από τον  Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.     

     

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  Πανταζή  Ιωάννα,  υπάλληλος  του  ∆ήµου

Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Ο  Πρόεδρος  αφού  εισηγήθηκε  το  14ο  της  ηµερησίας  διατάξεως  θέµα  είπε  ότι

σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 η

Οικονοµική Επιτροπή «αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση

των  πιστώσεων  του  προϋπολογισµού,  εκτός  από  εκείνες  που  σύµφωνα  µε  τις

κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει

αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής

υπηρεσιών,  εκπόνησης  µελετών  και  εκτέλεσης  έργων  σε εξαιρετικά  επείγουσες

περιπτώσεις»  
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Ύστερα από τα παραπάνω έθεσε υπόψη το από 2-12-2016 αίτηµα του Γραφείου

επικοινωνίας και ∆ηµ. Σχέσεων του ∆ήµου σύµφωνα µε το οποίο στα όρια του

∆ήµου  Θέρµης,  στην  περιοχή  των  Βασιλικών,  λειτουργεί  δοµή  φιλοξενίας

προσφύγων όπου αυτή τη στιγµή φιλοξενούνται 464 άτοµα εκ των οποίων τα 330

παιδιά, ανάµεσά τους και νεογνά. Οι πρόσφυγες διαβιούν σε ιδιαίτερα δύσκολες

συνθήκες,  σε  πρώην  αποθήκες  σιτηρών,  µέσα  σε  σκηνές  και  χωρίς  θέρµανση,

παρόλο που το θέµα της διαχείµασης απασχολεί τους υπευθύνους του καµπ από

το καλοκαίρι. 

Μέχρι την υλοποίηση των δεσµεύσεων της πολιτείας για τη θέρµανση της δοµής

φιλοξενίας στις “Αποθήκες Κορδογιάννη” η υπηρεσία προτείνει την προµήθεια

καυσόξυλων  για  θέρµανση  για  την  περίοδο  δύο  µηνών,  ο  προϋπολογισµός  της

οποίας ανέρχεται σε:

Μέση εβδοµαδιαία κατανάλωση: 10µ3 καυσόξυλων οξιάς και δρυός 30Χ20

Τιµή /µ3: 50 ευρώ/µ3

Εβδοµαδιαίο κόστος: 10µ3Χ 50ευρώ =500+120 ΦΠΑ24% = 620 ευρώ.

Συνολικό κόστος: 620ευρώ *8 εβδοµάδες = 4960 ευρώ

Σηµειώνεται  ότι  ο  ∆ήµος  Θέρµης  διενήργησε  πρόχειρο  διαγωνισµό  για

προµήθεια ξυλείας (για την κατασκευή επίπλων,  την επισκευή κιγκλιδωµάτων

πάρκων, ξύλινων στεγάστρων και γενικά τις ανάγκες εκτέλεσης πάσης φύσεως

νέων  ή  επισκευαστικών  ξυλουργικών  εργασιών  του  ∆ήµου  Θέρµης)  µε

ηµεροµηνία  διενέργειας  29-03-2016 συνολικού  προϋπολογισµού  25.573,48€ και

ηµεροµηνία σύµβασης 02-06-2016 ετήσιας διάρκειας και ποσού 24.622,45€

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  πρότεινε  την  έγκριση  εκτέλεσης  της  προµήθειας

σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  του  άρθρου  72 παρ.  1 περ.  δ’ του  Ν.  3852/2010 µε

απευθείας  ανάθεση  λόγω  του  κατεπείγοντος  προκειµένου  να  καλυφθούν  οι

ανάγκες θέρµανσης της δοµής φιλοξενίας προσφύγων , αλλά και να αποφευχθεί

περαιτέρω  επιδείνωση  στις  ιδιαίτερα  δύσκολες  συνθήκες  που  διαβιούν  οι

πρόσφυγες,  µε  κριτήριο  την  πλέον  συµφέρουσα  από  οικονοµική  άποψη

προσφορά  βάσει  τιµής  και  κάλεσε  την  Οικονοµική  Επιτροπή  να  αποφασίσει

σχετικά.

Έθεσε υπόψη επίσης την υπ’αριθµ. Πρωτ. 42956/9-12-2016 πρόσκληση υποβολής

προσφοράς  στην  ατοµική  επιχείρηση  του  Γκουστίλη  Αθανασίου,  ο  οποίος

προσφέρει  καυσόξυλα οξιάς και δρυός 30Χ20 στο ποσό των 50 ευρώ το κυβικό +

24%  ΦΠΑ  δηλ.  συνολικού  ποσού  620,00€  (Χ  8  εβδοµάδες  =4.960,00€

συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ)  και  κάλεσε  την  Οικονοµική  Επιτροπή  να

αποφασίσει σχετικά.

Τέλος  έθεσε  υπόψη  την  από  8/12/2016  πρόταση  ανάληψη  υποχρέωσης  της

Οικονοµικής  Υπηρεσίας  για  δέσµευση  ποσού  5.000,00  €  σε  βάρος  του  Κ.Α.

02.15.6699.001 οικ. Έτους 2016 για την προµήθεια των καυσόξυλων.

 Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, το

αίτηµα  του  Γραφ.  επικοινωνίας  και  ∆ηµ.  Σχέσεων,  της  ∆/νσης  Οικονοµικών

Υπηρεσιών  και  τις  διατάξεις  του  Π.∆.  28/80  και  των  Ν.3463/2006  και  Ν.

3852/2010 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    οµόφωνα

        

1) ∆εσµεύει πίστωση ποσού 5.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6699.001 οικ.

Έτους  2016  για  την  «Προµήθεια  καυσόξυλων  για  τις  ανάγκες  της

ανοιχτής δοµής φιλοξενίας προσφύγων στα Βασιλικά»

2) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές για την εκτέλεση  της προµήθειας µε

τίτλο:  «Προµήθεια  καυσόξυλων  για  τις  ανάγκες  της  ανοιχτής  δοµής

φιλοξενίας προσφύγων στα Βασιλικά», σύµφωνα µε το αίτηµα του Γραφ.

Επικοινωνίας  και  ∆ηµ.  Σχέσεων,  πρ/µού  4.960,00,00€

(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)

3) Την  απευθείας  εκτέλεση  της  προµήθειας  µε  τίτλο:  «Προµήθεια

καυσόξυλων για τις ανάγκες  της ανοιχτής  δοµής  φιλοξενίας προσφύγων

στα  Βασιλικά»   µε  τη  διαδικασία  του  κατεπείγοντος  σύµφωνα  µε  τις

διατάξεις της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και  µε

κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει

τιµής

Η απευθείας ανάθεση επιβάλλεται λόγω της επείγουσας ανάγκης, που δεν

οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, αλλά προέκυψε από τις ανάγκες

κάλυψης  θέρµανσης  στη  δοµή  φιλοξενίας  προσφύγων  όπου  αυτή  τη

στιγµή φιλοξενούνται 464 άτοµα εκ των οποίων τα 330 παιδιά, ανάµεσά

τους και νεογνά και οι οποίοι διαβιούν σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες,

σε  πρώην  αποθήκες  σιτηρών,  µέσα  σε  σκηνές  και  χωρίς  θέρµανση,

παρόλο  που  το  θέµα  της  διαχείµασης  απασχολεί  τους  υπευθύνους  του

καµπ από το καλοκαίρι.  

4) Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση  της προµήθειας µε τίτλο: «Προµήθεια

καυσόξυλων για τις ανάγκες  της ανοιχτής  δοµής  φιλοξενίας προσφύγων

στα Βασιλικά» στην επιχείρηση  του  Γκουστίλη Αθανασίου ο οποίος και

σύµφωνα  µε  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  υπηρεσίας,  προσέφερε  50

ευρώ  το  κυβικό  +  24%  ΦΠΑ  δηλ.  συνολικού  ποσού  620,00€  (Χ  8

εβδοµάδες  =4.960,00€ συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ),  προσφορά  η  οποία

είναι τεχνικά αποδεκτή και οικονοµική για το ∆ήµο.

 H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 525/2016.

   

Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.

Για  το  παραπάνω  θέµα   συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  υπογράφεται  ως

εξής:                                                    

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

    Ο  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ        

               Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ        

                                                                                                                                          

                                                                        ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
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