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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ
ΓΖΜΟ ΚΑΟΤ

Αριθ. Απόθ: 7/2013

Α Π Ο  Π Α  Μ Α
από ηο 3ο πρακηικό ζσνεδρίαζης ηης Οικονομικής Δπιηροπής ηοσ
Γήμοσ Κάζοσ
Θέμα : Απεσθείας ανάθεζη προμήθειας κασζίμων.
ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 13ε Φεβξνπαξίνπ 2013 εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα
12:00 ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Κάζνπ, κεηά από κεηά από κεηά από
πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο κε αξηζ. Πξση: 431/8-2-2013, πνπ επηδόζεθε λόκηκα κε απνδεηθηηθό
ζηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/10.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν -7- κειώλ βξέζεθαλ
παξόληα -4 - κέιε:

1.
2.
3.
4.

ΠΑΡΟΝΣΔ
Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο, Πξόεδξνο
Δπαγγειία Γεκεηξίνπ, Αληηπξόεδξνο
Μελάο Ιεξνκόλαρνο, Μέινο
Κσλζηαληίλνο Μελάο, Μέινο

ΑΠΟΝΣΔ
1.- Μαξία Φξαγθνύιε εθηόο Κάζνπ
2.- Ηιίαο Γαιαλάθεο εθηόο Κάζνπ
3.- Δκκαλνπήι νθίιιαο, εθηόο Κάζνπ

Ο Πξόεδξνο πξόηεηλε ηελ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο, ζεσξώληαο ην θαηεπείγνλ θαη θάιεζε ην ώκα λα
απνθαζίζεη γηα ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο.
Σν ώκα δέρζεθε λα ζπδεηεζεί ην ζέκα σο θαηεπείγνλ.
Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην ζέκα εμέζεζε όηη:
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 72 παξ.1δ ηνπ Ν.3852/2010 θαζίζηαηαη
θαη’ εμαίξεζε αξκόδηα, εθόζνλ ζπληξέρεη εμαηξεηηθά επείγνπζα πεξίπησζε, λα απνθαζίδεη γηα ηελ
απεπζείαο αλάζεζε έξγσλ ζε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 2
πεξ. β ηνπ Π.Γ/ηνο 171/87 θαζώο θαη πξνκεζεηώλ ηνπ άξζξνπ 23 παξ. 1 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ, όπσο επίζεο
θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ θαη εθπόλεζεο κειεηώλ, ζε εμαηξεηηθά επείγνπζεο πεξηπηώζεηο, εθηόο αλ
ην Γεκνηηθό πκβνύιην έρεη δηαθξαηήζεη ηε ζρεηηθή αξκνδηόηεηα κε εηδηθή απόθαζή ηνπ ή ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή έρεη παξαπέκςεη ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο ζην Γεκνηηθό πκβνύιην.
ην Γήκν καο έρεη πεξαζηεί επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηελ απ’ επζείαο αλάζεζε θαπζίκσλ ιόγσ ηεο
εμάληιεζεο ησλ απνζεκάησλ ηνπ Γήκνπ καο θαη ηεο θαζπζηέξεζεο έγθξηζεο ηνπ δεκνηηθνύ
πξνϋπνινγηζκνύ, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί νμύηαην πξόβιεκα ζηελ απνθνκηδή θαη ηαθή ησλ
απνξξηκκάησλ κε θίλδπλν ηελ δεκόζηα πγεία.
ηελ Κάζν ππάξρεη έλα θαη κόλν πξαηήξην θαπζίκσλ ην νπνίν αλήθεη ζηελ εηαηξεία ηνπ Γήκνπ καο
Α.ΚΑ. Α.Δ. ΑΦΜ:099688257 ΓΟΤ ΚΑΡΠΑΘΟΤ ε ακνηβή ηεο νπνίαο (θαζαξή αμία ρσξίο ην Φ. Π.
Α. 16% πνζνύ 4.300,00€), θαηά ηελ πξνζθνξά ηεο, αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 4.988,00 €. Σν πνζό είλαη
κέζα ζε ινγηθά πιαίζηα θαη ε εηαηξία παξνπζηάδεηαη αμηόπηζηε.
Με βάζε ηα παξαπάλσ θαη επεηδή νη εμαηξεηηθά επείγνπζεο αλάγθεο:
- νθείινληαη ζε γεγνλόηα απξόβιεπηα
- δελ είλαη δπλαηή ε ηήξεζε ησλ πξνζεζκηώλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο αλνηθηέο, θιεηζηέο ή κε
δηαπξαγκάηεπζε δηαδηθαζίεο κε δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνύ
- νη πεξηζηάζεηο ηεο θαηεπείγνπζαο αλάγθεο ζε θακία πεξίπησζε δελ απνξξένπλ από επζύλε
ηνπ Γήκνπ, πξνηείλσ ηελ απ’ επζείαο αλάζεζε ζηνλ Α.ΚΑ. Α.Δ., κε βάζε ηελ πξνζθνξά ηνπ.
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Η Οηθνλνκηθή επηηξνπή αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε ηεο:
Σελ εμεηδηθεπκέλε πίζησζε ζηνλ Κ.Α.20/6641 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηξέρνληνο έηνπο ηνπ
Γήκνπ
ην άξζξν 72 παξ. 1δ Ν.3852/2010
ηελ αξηζ. 113/86 απόθαζε ΤΠΔΓΓΑ (ΦΔΚ 81 Β΄)
Σελ πξνζθνξά ηεο Α.ΚΑ. Α.Δ. ΑΦΜ:099688257 ΓΟΤ ΚΑΡΠΑΘΟΤ ε ακνηβή ηεο νπνίαο
(θαζαξή αμία ρσξίο ην Φ. Π. Α. 16% πνζνύ 4.300,00€), αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 4.988,00 €.
Σε Γλ. ΝΚ 164/2007 ε νπνία έγηλε απνδεθηή από ηνλ Τθππνπξγό ΤΠΔΓΓΑ- (εγθ. 38 Αξ.
Πξση. 26932/31-5-2007)
ηηο εμαηξεηηθά επείγνπζεο αλάγθεο, όπσο αλαθέξζεθαλ ζηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη νη
νπνίεο
- νθείινληαη ζε γεγνλόηα απξόβιεπηα
- δελ είλαη δπλαηή ε ηήξεζε ησλ πξνζεζκηώλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο αλνηθηέο, θιεηζηέο ή κε
δηαπξαγκάηεπζε δηαδηθαζίεο κε δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνύ
- νη πεξηζηάζεηο ηεο θαηεπείγνπζαο αλάγθεο ζε θακία πεξίπησζε δελ απνξξένπλ από επζύλε
ηνπ Γήκνπ.

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ:
1. Αλαζέηεη απ’ επζείαο ζηελ Α.ΚΑ.Α.Δ., ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ, ιόγσ ηεο εμάληιεζεο ησλ
απνζεκάησλ ηνπ Γήκνπ καο θαη ηεο θαζπζηέξεζεο έγθξηζεο ηνπ δεκνηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ,
κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί νμύηαην πξόβιεκα ζηελ απνθνκηδή θαη ηαθή ησλ
απνξξηκκάησλ κε θίλδπλν ηελ δεκόζηα πγεία
2. Η αλάζεζε γίλεηαη έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ 4.988,00 Δπξώ.
3. Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο αθνξά ην ρξνληθό δηάζηεκα έσο 31/03/2013.
4. Δμνπζηνδνηεί ην Γήκαξρν ζηελ ππνγξαθή ηε ζρεηηθήο ζύκβαζεο.
Η απόθαζε πήξε α/α 7/2013

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
σπ: Γεώργιος Δμμ. Κοσριανηάκης

ωζηό απόζπαζμα από
ηο βιβλίο πρακηικών
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Ο. Δ ΚΑΟΤ

Γεώργιος Δμμ. Κοσριανηάκης

ΣΑ ΜΔΛΖ
σπ: Δσαγγελία Γημηηρίοσ
σπ: Μηνάς Β. Ηερομόνατος
σπ: Κωνζηανηίνος Μ. Μηνάς

