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Αχαρνές, 03/01/2023

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ:  «A. Έγκριση της προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, της 

υπηρεσίας με τίτλο «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τα οχήματα – 

μηχανήματα και λοιπό εξοπλισμό του Δήμου Αχαρνών» λόγω της 

έκτακτης ανάγκης που δημιουργήθηκε με την καταστροφική πυρκαγιά που 

εκδηλώθηκε στις 03/08/2021 και λόγω του ότι υπήρξε μη προβλέψιμη αύξηση 

τιμών των καυσίμων λόγω πολέμου στην Ουκρανία, συνολικού ποσού 

158.720,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %, σε βάρος του Κ.Α. 20-

6641, του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 

2023.

Β. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2023 μελέτης, με τίτλο «Προμήθεια πετρελαίου 

κίνησης για τα οχήματα – μηχανήματα και λοιπό εξοπλισμό του Δήμου 

Αχαρνών», συνολικού προϋπολογισμού 158.720,00 € συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24 %.

Γ. Συγκρότηση επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 

δημοσίευση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.»

Κύριε Πρόεδρε,

Σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ.1δ1 και ε του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το 

άρθρο 203 παρ.3 του Ν.4555/2018: «[…]δ1) αποφασίζει αιτιολογημένα για τις περιπτώσεις 

απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε 

εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις…»

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016: «2.Η διαδικασία με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις 

έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:  […] γ) στο 

μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα 

απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που 

προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι 
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περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης 

δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.»

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010: «Όταν δημιουργείται άμεσος 

και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή 

λήψης απόφασης, ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της 

οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς 

έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής».

Σύμφωνα με το άρθρο 158 και το άρθρο 160 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 

τεύχος Α') Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας, παρ. 1, περ. δ, η προμήθεια κάθε είδους καυσίμου, 

αποτελεί υποχρεωτική δαπάνη για τον Δήμο και επομένως ο Δήμος Αχαρνών οφείλει να προβεί 

στην σχετική διαδικασία ανάδειξης αναδόχου άμεσα.

Το γεγονός πως η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου μέσω της αριθ. πρωτ. 99292/12-10-2022 

διακήρυξης, αναμένεται να καθυστερήσει, διότι στο παρόν χρονικό σημείο, έχει πραγματοποιηθεί η 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών μειοδότη, εκκρεμεί η απόφαση κατακύρωσης από την αναθέτουσα 

αρχή, να παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για υποβολή ένδικων μέσων, να πραγματοποιηθεί ο 

έλεγχος νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, και έπειτα ο προσυμβατικός 

έλεγχος και στην συνέχεια η έκδοση των απαραίτητων εγγυητικών επιστολών για να υπογραφούν τα 

σχετικά συμφωνητικά. Διαδικασίες που όπως αποδεικνύεται θα έχουν χρονικό ορίζοντα περίπου 2-3 

μηνών, με αποτέλεσμα να κρίνεται επιτακτική και άμεση η ανάγκη προμήθειας πετρελαίου 

κίνησης .

Το γεγονός πως η μη προμήθεια πετρελαίου κίνησης με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης 

θα έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να κινηθούν τα οχήματα – μηχανήματα και λοιπός 

εξοπλισμός του Δήμου θα έχει αρνητικές και δυσμενείς συνέπειες για τους δημότες του Δήμου.

Παρακαλούμε όπως η Οικονομική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, την με αρ. 

πρωτ. 7169/4-8-2021 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με την οποία ο Δήμος 

μας κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, λόγω των πρόσφατων 

πυρκαγιών του Αυγούστου 2021, η οποία παρατάθηκε έως και 3 Αυγούστου 2022 σύμφωνα με την 

αρ. πρωτ. 628/28-1-2022 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: Ω2ΑΙ46ΝΠΙΘ-

ΦΣΧ), η οποία με την σειρά της παρατάθηκε έως την 3 Φεβρουαρίου 2023 σύμφωνα με την αρ. 

πρωτ. Α881/02-8-2022 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 6Β8Κ46ΝΠΙΘ-

ΣΨ7) διότι δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο της διαχείρισης των συνεπειών που προέκυψαν από τις 

καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την 3η-8-2021 και το με αρ. πρωτ. 10/02-01-

2023 πρωτογενές αίτημα του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης , Συντήρησης Στόλου και Λοιπού 

Εξοπλισμού: 

Α. να εγκρίνει τη προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, της 

υπηρεσίας με τίτλο «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τα οχήματα – μηχανήματα και λοιπό 

εξοπλισμό του Δήμου Αχαρνών» λόγω της έκτακτης ανάγκης που προκλήθηκε από την 

καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 03/08/2021, συνολικού ποσού 158.720,00 €, 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %, σε βάρος του Κ.Α. 20-6641, του υπό κατάρτιση 

προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2023, 
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Β. να εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 1/2023 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης, 

Συντήρησης Στόλου και Λοιπού Εξοπλισμού, με τίτλο «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τα 

οχήματα – μηχανήματα και λοιπό εξοπλισμό του Δήμου Αχαρνών», συνολικού 

προϋπολογισμού 158.720,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και 

Γ. να συγκροτήσει την επιτροπή προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 

δημοσίευση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. 

             Η Συντάκτρια             Η Προϊσταμένη Προμηθειών         Η Δ/ντρια Οικ. Υπηρεσιών

       Αικατερίνη Μαρίνη                   Ελένη Κατρά                     Ειρήνη Λέκκα
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