
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

ΓΖΜΟ   ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ                                                    

ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

---------------------------- 

Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζκό        7/2016 

πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΧΝ 

Αξηζκόο απόθαζεο:62/2016 

 

ΘΔΜΑ
Ζ/Γ

:«Παράηαζη «Προμήθειας Κασζίμων Κίνηζης –Θέρμανζης, 

Λιπανηικών και λοιπών σλικών έηοσς 2016 για ηον δήμο και ηα Ν.Π ασηού»». 
 
ηνλ Γαιαηά  θαη ζηελ Βηβιηνζήθε Γπκλαζίνπ Γαιαηά , ζήκεξα ηελ  21

ε
 ηνπ κήλα  

Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2016, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα  θαη ώξα 19:00 κ.κ. ζπλήιζε 

ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ, κεηά  από ηελ  

αξηζκ. 1458/17-03-2016 έγγξαθε  πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ θ. Κσλζηαληίλνπ Παηνπιηά,  πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλα Γεκνηηθό 

ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηα άξζ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) θαη αθνύ 

δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 21 κειώλ 

βξέζεθαλ παξόληα 15, ήηνη: 

 

   Α.- ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ 

                       Παξόληεο                                                                           Απόληεο 

1. Παηνπιηάο  Κσλζηαληίλνο (Πξόεδξνο)  

2. Παληειήο Βαζίιεηνο                                  

3. Οηθνλόκνπ Αλάξγπξνο                                     1.- Μπόγξεο Νηθόιανο 

4. Καθνύξεο Νηθόιανο                                         2.- Γαξζηλόο Νίθνο-ηξάηνο 

      5.   Καξλέδεο  ππξίδσλ                                         3.Παπατσάλλνπ ππξίδσλ 

6.   Μπαθάιε  Μαξίλα                                            4.  Αζαλαζίνπ άββαο 

7.   ηάτθνπ Μαξία                                                  5. Οηθνλόκνπ ηξάηνο 

8.  Μπηζηίλα Γέζπνηλα                                             6.Αλαγλσζηόπνπινο Γ. 

9.Αλδξένπ Υξπζνύια 

      10. Ρειάθε Θενδώξα 

11.Μπάθαο Νεθηάξηνο (Αληηπξόεδξνο) 

12.ακπάλεο Γεκήηξηνο 

13.Κεξακίδαο Γεώξγηνο (Γξακκαηέαο) 

14.Υξηζηόθαο  Δπζηξάηηνο 

15.Καλέιινπ Διέλε 

  Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ:  Κσλζηαληίλνο Γ. Καξαγηάλλεο , Παξώλ. 

 

  Γ.-ΠΡΟΔΓΡΟΙ  Γ. & Σ. ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ 

1.- Λαδάο Αλαζηάζηνο Γ.Κ. Γαιαηά2.-Φπρνγπηνύ Γήκεηξα Σ.Κ. Λνπηξόπνιεο. 

3.Κνπηζνπκπέιεο Γεώξγηνο Σ.Κ.Σξνηδήλνο. 

 

 

 



 ΑΠΟΝΣΔ 

 1.- Υαηδίλαο Γεώξγηνο Σ.Κ. Μεγαινρσξίνπ, 2.-Εεξβόο  ηακάηηνο Σ.Κ. Άλσ 

Φαλαξίνπ 3.- ΓαξεκάΑξγπξία Σ.Κ. Κπςέιεο 4.-Αλησλίνπ Πέηξνο Σ.Κ. Γξπόπεο.5-

Καπέιινο Πνιπδεύθεο Σ.Κ.Καξαηδά,6-Κνηδηάο ηακάηηνο Σ.Κ.Σαθηηθνύπνιεο 7-

Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο Σ.Κ.Κνπλνππίηζαο 

 

Σα πξαθηηθά ηήξεζε ν ηαθηηθόο Γεκνηηθόο Τπάιιεινο θ. Κόιιηαο Δπάγγεινο. 

 
Αριθμός Θέματος: 1 ΠΡΟ/ Η.Δ.                          ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 62/2016 

 ΘΕΜΑ:Εισηγούμενος ο Πρόεδρος το 1ο θέμα προ της ημερήσιας διάταξης: 
«Παράταση «Προμήθειας Καυσίμων Κίνησης –Θέρμανσης, Λιπαντικών 
και λοιπών υλικών έτους 2016 για τον δήμο και τα Ν.Π αυτού»»γνωρίζει 
στο Δ.. ότι το παρόν εισάγεται στο Δημοτικό υμβούλιο εκτός ημερήσιας 
διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.7. του Ν 3852/2010. 
   ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ.6 του Κ.Δ.Κ. Ν3463/06 για να 
συζητηθεί θέμα ως κατεπείγον και να ληφθεί απόφαση για αυτό πρέπει πρώτα 
να αποφασισθεί από την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 
μελών του Δημοτικού υμβουλίου ότι το θέμα είναι κατεπείγον. 
την συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
Σο Δ.. μετά από συζήτηση, 
Α Π Ο Υ Α  Ι Ζ Ε Ι : 
Ομόφωνα δέχεται το θέμα ως έκτακτο. 
Μετά την εκφώνηση του θέματος της προ ημερήσιας διάταξης «Παράταση 
«Προμήθειας Καυσίμων Κίνησης –Θέρμανσης, Λιπαντικών και λοιπών 
υλικών έτους 2016 για τον δήμο και τα Ν.Π αυτού», έδωσε τον  λόγο στον 
εισηγητή του θέματος Δήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Καραγιάννη, ο οποίος  έθεσε 
υπόψη των μελών ότι: 
Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 14/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Σροιζηνίας – Μεθάνων εγκρίθηκε η παραπομπή της «Παράτασης 
της«Προμήθειας Καυσίμων Κίνησης –Θέρμανσης, Λιπαντικών και λοιπών 
υλικών έτους 2016 για τον δήμο και τα Ν.Π αυτού»» στο Δημοτικό υμβούλιο 
λόγω του κατεπείγοντος και της εξαιρετικής σπουδαιότητας του θέματος. 
O Δήμαρχος τόνισε την εξαιρετική σοβαρότητα του θέματος, διότι ο Δήμος 
μας από τον Ιανουάριο έως και το Νοέμβριο του 2015 έχει διενεργήσει 
συνολικά τέσσερις (5) ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας Ε..Η.ΔΗ., οι οποίοι απέβησαν άγονοι. Προκειμένου να 
προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός για το έτος 2016 με βάση την νέα μελέτη, η 
οποία συντάσσεται αυτό το χρονικό διάστημα από τις Σεχνικές Τπηρεσίες της 
Περιφέρειας, προτείνεται να παραταθούν οι υπάρχουσες συμβάσεις για δύο 
μήνες ακόμα. 
Επιβάλλεται επομένως να προβεί ο Δήμος μας άμεσα σε καθοριστικές 
ενέργειες για την επίλυση του ανακύπτοντος προβλήματος, το οποίο αποτελεί 
ζήτημα ζωτικής σημασίας για το Δήμο, καθόσον οι υπ’ αριθμ. 
8796/30.12.2015, 329/30.12.2015, 109/30.12.2015και 26/30.12.2015υμβάσεις 
Ανάθεσης Προμήθειας λήγουν στις 31-3-2016 και ο Δήμος μας, καθώς και τα 
Νομικά Πρόσωπα αυτού, δεν δύναται να μείνουν χωρίς καύσιμα, λιπαντικά 
και λοιπά υλικά, καθώς και χωρίς πετρέλαιο θέρμανσης.  



Παρότι έχουμε επανειλημμένως ενημερώσει όλους τους προμηθευτές της 
περιοχής μας για την διεξαγωγή των ηλεκτρονικών διαγωνισμών, δεν 
υπάρχει ενδιαφέρον, με αποτέλεσμα αυτοί να καταλήγουν άγονοι και ο 
δήμος μας αναγκάζεται μετά από κάθε άγονο διαγωνισμό να προβαίνει σε 
αναθέσεις προς κάλυψη των αναγκών του.  
Είναι επομένως, απαραίτητο να προβούμε σε παράταση της προμήθειας 
καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών υλικών για το χρονικό διάστημα από την 
1η-4-2016 έως και την 31η-5-2016, έως ότου διενεργηθεί και ολοκληρωθεί ο νέος 
ηλεκτρονικός διαγωνισμός, για την προμήθεια καυσίμων κίνησης – 
θέρμανσης, λιπαντικών και λοιπών υλικών του έτους 2016 για το Δήμο 
Σροιζηνίας – Μεθάνων και τα Νομικά πρόσωπα αυτού βάση της νέας μελέτης, 
διότι πρέπει να καλύψουμε τις ανάγκες της κίνησης των οχημάτων και 
μηχανημάτων του Δήμου, καθώς και των ηλεκτρογεννητριών των 
εγκαταστάσεων.  
Πρέπει λοιπόν το Δημοτικό υμβούλιο να αποφασίσει για τις επόμενες 

ενέργειες και για τους λόγους αυτούς προτείνω προς το σώμα: 

Α) Να προκηρυχτεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα νέος Ηλεκτρονικός 

Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης - 

θέρμανσης, λιπαντικών και λοιπών υλικών για τις υπηρεσίες του Δήμου και 

των Ν.Π. του για το έτος 2016 βάση της νέας μελέτης από τις Σεχνικές 

Τπηρεσίες της Περιφέρειας». 

Β) Να ψηφιστεί η αναγκαιότητα για παράταση της προμήθειας καυσίμων για 

το χρονικό διάστημα από την 1η-4-2016 έως και την 31η-5-2016, έως ότου 

δηλαδή ολοκληρωθεί ο νέος ηλεκτρονικός διαγωνισμός, για την προμήθεια 

καυσίμων κίνησης – θέρμανσης, λιπαντικών και λοιπών υλικών του έτους 

2016 για το Δήμο Σροιζηνίας – Μεθάνων και τα Νομικά πρόσωπα αυτού, 

προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες του Δήμου μας για καύσιμα, 

πετρέλαιο θέρμανσης και λοιπά υλικά και να διατεθεί πίστωση ποσού 

15.000,00 € με Υ.Π.Α., το οποίο θα επιμεριστεί ως εξής: 

1. Για το Δήμο μας το ποσό των 8.000 € με Υ.Π.Α., 

2. Για τη ΔΗΚΕΔΗΣ το ποσό των 1.000 € με Υ.Π.Α., 

3. Για την Πρωτοβάθμια χολική Επιτροπή το ποσό των 3.000 € με Υ.Π.Α. και  

4. Για τη Δευτεροβάθμια χολική Επιτροπή το ποσό των 3.000 € με Υ.Π.Α., οι 

οποίοι εν συνεχεία θα προβούν ο καθένας χωριστά σε υπογραφή σύμβασης με 

τον προμηθευτή.  

τη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.. να αποφασίσει σχετικά. 
Σο Δ.. αφού έλαβε υπόψη του: 
-Σην αριθμ. 14/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
-Σις διατάξεις των άρθρων 65, 72, 94 και 95 του Ν. 3852/2010, 
-Σο Ν. 4155/2013, 
-Σο Ν. 4254/2014, 
-Σα α. 21 και 23 του ΕΚΠΟΣΑ, 



-Σις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, όπως αυτές αναλυτικά αναφέρθηκαν 
στην εισήγηση του Δημάρχου, 
-Σην Οικονομική Προσφορά του Κοντογιάννη πυρίδων 
Μετά από διαλογική συζήτηση  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Μειοψηφούντος του κου Κεραμίδα, ο οποίος πρότεινε να γίνονται διαδοχικά οι αναθέσειςγια 

τα καύσιμασε όλους τους πρατηριούχους του δήμου. 

Α.-Να προκηρυχτεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα νέος Ηλεκτρονικός 

Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης - 

θέρμανσης, λιπαντικών και λοιπών υλικών για τις υπηρεσίες του Δήμου και 

των Ν.Π. του για το έτος 2016 βάση της νέας μελέτης από τις Σεχνικές 

Τπηρεσίες της Περιφέρειας» αναθέτοντας όλες τις ενέργειες που απαιτούνται 

στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου,  

Β.- Ψηφίζει την αναγκαιότητα για απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων 

για το χρονικό διάστημα χρονικό διάστημα από την 1η-4-2016 έως και την 

31η-5-2016, έως ότου δηλαδή ολοκληρωθεί ο νέος ηλεκτρονικός διαγωνισμός, 

για την Προμήθεια καυσίμων κίνησης – θέρμανσης, λιπαντικών και λοιπών 

υλικών του έτους 2016 για το Δήμο Σροιζηνίας – Μεθάνων και τα Νομικά 

πρόσωπα αυτού, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου για 

καύσιμα, πετρέλαιο θέρμανσης και λοιπά υλικά και  

Γ.- Διαθέτει πίστωση ποσού 15.000,00 € με Υ.Π.Α., το οποίο θα επιμεριστεί ως 

εξής: 

1. Για το Δήμο μας το ποσό των 8.000 € με Υ.Π.Α., σε βάρος των Κ.Α. 10-6641, 

10-6643, 20-6641, 20-6644, 25-6641, 25-6642, 25-6644, 30-6644 και 30.6641 του 

υπό έγκριση προϋπολογισμού του έτους 2016. 

2. Για τη ΔΗΚΕΔΗΣ το ποσό των 1.000 € με Υ.Π.Α., σε βάρος του Κ.Α 64.00.00 

του προϋπολογισμού του έτους 2016. 

3. Για την Πρωτοβάθμια χολική Επιτροπή το ποσό των 3.000 € με Υ.Π.Α. και 

4. Για τη Δευτεροβάθμια χολική Επιτροπή το ποσό των 3.000 € με Υ.Π.Α. Εν 

συνεχεία ο δήμος και τα ΝΠ αυτού θα προβούν ο καθένας χωριστά σε 

υπογραφή σύμβασης με τον προμηθευτή. 

Δ.-Σην παράταση της ανάθεσης της κατεπείγουσας προμήθειας καυσίμων 

κίνησης στον πυρίδωνα Κοντογιάννη του Δημητρίου, πρατηριούχο 

καυσίμων με έδρα τον Γαλατά, ΑΥΜ:040441162, Δ.Ο.Τ. Α’ Πειραιά, με 

ποσοστό έκπτωσης για τα καύσιμα 0.50% στην εκάστοτε διαμορφούμενη και 

πιστοποιούμενη από το αρμόδιο τμήμα της Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. 

Κεντρικού Σομέα Σμήμα Εμπορίου και Σουρισμού Εμπορίου Περιφέρειας 

Αττικής μέση λιανική τιμή πώλησης του είδους που θα προκύπτει μεταξύ της 

ανώτερης και κατώτερης λιανικής τιμής κατά την ημέρα παράδοσης αυτού 

και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους.  Για την 



προμήθεια των λιπαντικών, το ποσοστό έκπτωσης είναι 0,50% επί των τιμών 

της 94/2015 μελέτης και η τιμή παραμένει σταθερή για όλο το χρονικό 

διάστημα από 1η-4-2016 έως 31η-5-2016. Ο επιμερισμός των 

ποσώνπαρουσιάζεται ανωτέρω. 

Ε.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Η Παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 62/2016. 

 

Ο Πρόεδρος   Σα Μέλη 
Τπογραφή                                                         υπογραφές 

 
 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΥΟ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 
                                                Κωνσταντίνος Πατουλιάς 


