
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ   ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ                                                    

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

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

 

Από το πρακτικό της με αριθμό 33/2015 

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ 
 

ΘΕΜΑ : «Αποδοχή απόφασης, της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα την μεταβίβαση 

αρμοδιότητάς της, για την ανάθεση προμήθειας καυσίμων κίνησης – θέρμανσης, λιπαντικών 

και λοιπών υλικών του έτους 2016 για το Δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων και τα Ν.Π. του». 
 

Στο Γαλατά και στο Δημοτικό Κατάστημα Γαλατά σήμερα  την 22
η
 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 

2015, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη   και ώρα 15:30 μμ. συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Τροιζηνίας-Μεθάνων, μετά  από την  αριθμ. 8600/21-12-2015 έγγραφη  πρόσκληση 

του Προέδρου του Δημ. Σ/λίου,  που επιδόθηκε σε καθένα Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις 

διατάξεις τα άρθ. 95 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, 

δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών βρέθηκαν παρόντα 14, ήτοι: 

  Α.- ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

Παρόντες 

1.-Πατουλιάς  Κωνσταντίνος (Πρόεδρος),  2.- Παντελής Βασίλειος, 3. - Καρνέζης Σπυρίδων  4.- Στάικου  

Κουτουζή Μαρία 5)Σαμπάνης Δημήτριος,6)Κανέλλου Ελένη,7)Κακούρης Νικόλαος 

8)Αναγνωστόπουλος Γεώργιος,9)Κεραμίδας Γεώργιος(προσήλθε στο 2
ο
 θέμα) 10) Χριστόφας 

Ευστράτιος, 11)Μπιστίνα Δέσποινα,12)Οικονόμου Ανάργυρος 13)Ανδρέου Χρυσούλα 14)Μπάκας 

Νεκτάριος 

Απόντες 

 1.- Μπόγρης Νικόλαος, ,2) Οικονόμου Στράτος, 3)Αθανασίου Σάββας, 4)Μπακάλη Μαρίνα5)Ρελάκη 

Θεοδώρα6)Δαρσινός Ν.Στράτος7)Παπαϊωάννου Σπυρίδων 

  Β.- ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Κωνσταντίνος Δ. Καραγιάννης , Παρών. 

 

  Γ.-ΠΡΟΕΔΡΟΙ  Δ. & Τ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.- Λαδάς Αναστάσιος Δ.Κ. Γαλατά,2)Κουτσουμπέλης Γεώργιος Τ.Κ. Τροιζήνος. 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 1.- Δαρεμά Αργυρία Τ.Κ. Κυψέλης, 2.- Χατζίνας Γεώργιος Τ.Κ. Μεγαλοχωρίου 3.-Αντωνίου Πέτρος 

Τ.Κ. Δρυόπης. 4-Καπέλλος Πολυδεύκης Τ.Κ.Καρατζά,5-Κοτζιάς Σταμάτιος Τ.Κ.Τακτικούπολης .- 6-

Ζερβός Σταμάτιος Τ.Κ. Άνω Φαναρίου,  7.- Ψυχογυιού Δήμητρα Τ.Κ. Λουτρόπολης, ,8-Μαργαρώνης 

Κων/νος Τ.Κ.Κουνουπίτσας 

 

Τα πρακτικά τήρησε ο τακτικός Δημοτικός Υπάλληλος κ. Ευάγγελος Κόλλιας. 
 

 

  Αριθμός Θέματος: 3
ο
     Η/Δ.                                                         ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 283/2015 

ΘΕΜΑ : «Αποδοχή απόφασης, της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα την μεταβίβαση 

αρμοδιότητάς της, για την ανάθεση προμήθειας καυσίμων κίνησης – θέρμανσης, λιπαντικών 

και λοιπών υλικών του έτους 2016 για το Δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων και τα Ν.Π. του». 
 

     Ο Πρόεδρος εκφώνησε  το 3
ο
  θέμα της ημερήσιας διάταξης και εξέθεσε ότι:  

    Το παρόν θέμα εισάγεται στο Δημοτικό Σ/λιο σε κατεπείγουσα συνεδρίαση προκειμένου να ληφθεί  

έγκαιρα η σχετική απόφαση. 
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 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παραγρ. 6 του Κ.Δ.Κ. Ν.3463/06 για να συζητηθεί θέμα 

ως κατεπείγον και να ληφθεί απόφαση γι΄ αυτό πρέπει πρώτα να αποφασισθεί  από την απόλυτη 

πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του Δημοτικού Σ/λίου ότι το θέμα είναι κατεπείγον. 

 

Μετά την εκφώνηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης «Αποδοχή  απόφασης, της Οικονομικής 

Επιτροπής με θέμα την μεταβίβαση αρμοδιότητάς της, για την ανάθεση προμήθειας καυσίμων κίνησης – 

θέρμανσης, λιπαντικών και λοιπών υλικών του έτους 2016 για το Δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων και τα Ν.Π. 

του.», έδωσε τον  λόγο στον εισηγητή του θέματος Δήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Καραγιάννη, ο οποίος  

έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 172/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τροιζηνίας – 

Μεθάνων εγκρίθηκε η παραπομπή της αρμοδιότητας λήψης της σχετικής απόφασης για την «Προμήθεια 

Καυσίμων Κίνησης – Θέρμανσης, Λιπαντικών και Λοιπών υλικών του έτους 2016 για το Δήμο 

Τροιζηνίας – Μεθάνων και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού» στο Δημοτικό Συμβούλιο 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.Σ.Η.ΔΗΣ., οι οποίοι απέβησαν άγονοι.  

Αναλυτικότερα: Ο 1
ος

 διαγωνισμός (α/α Ε.Σ.Η.ΔΗΣ 6144) διενεργήθηκε ηλεκτρονικά από 16-2-15 έως 

19-2-2015. Πήρε παράταση έως 2-3-2015 και απέβη άγονος, διότι δεν υπεβλήθη καμία προσφορά. Ο 

δεύτερος (α/α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 10384) διενεργήθηκε ηλεκτρονικά από 22-5-15 έως 29-5-2015 και απέβη 

επίσης άγονος, λόγω μη υποβολής προσφοράς. Ο τρίτος διαγωνισμός (α/α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 12048) 

διενεργήθηκε από 25-6-15 έως 1-7-2015 και λόγω της τραπεζικής αργίας παρατάθηκε έως 20-7-2015, 

οπότε και απέβη πάλι άγονος λόγω μη υποβολής προσφορών.  

Ο τέταρτος ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός (α/α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 15174)  που προκηρύχθηκε 

για την «Προμήθεια Καυσίμων Κίνησης – Θέρμανσης, Λιπαντικών και λοιπών υλικών του έτους 2015 

για το Δήμο Τροιζηνίας – Μεθάνων και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού (κωδικός ΕΣΗΔΗΣ 15174), όπως 

αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 5492/18-08-2015 διακήρυξη του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων, 

διενεργήθηκε από την 28
η
-08-2015 και ώρα 10.00 π.μ. έως και την 9-09-2015 και ώρα 15.00 μ.μ. Τέλος ο 

πέμπτος ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός (α/α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 19511)  που προκηρύχθηκε για 

την «Προμήθεια Καυσίμων Κίνησης – Θέρμανσης, Λιπαντικών και λοιπών υλικών του έτους 2016 για το 

Δήμο Τροιζηνίας – Μεθάνων και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού» , όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 

7967/24-11-2015 διακήρυξη του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων, διενεργήθηκε από την 11
η
-12-2015 και 

ώρα 10.00 π.μ. έως και την 16
η
 -12-2015 και ώρα 15.00 μ.μ. 

Επειδή όμως (για πέμπτη πλέον φορά) δεν υπεβλήθη καμία ηλεκτρονική προσφορά κατά τη διάρκεια του 

διαστήματος διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού, κηρύχθηκε «άγονος» με την υπ’ αριθμ.172/2015 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και παραπέμφθηκε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 

Τροιζηνίας – Μεθάνων. 

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. 6910/8.10.2015, 252/8.10.2015, 59/8.10.2015 και 21/8.10.2015  Συμβάσεις Ανάθεσης Προμήθειας 

λήγουν στις 31-12-2015 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.  

Ένα άλλο μείζον ζήτημα είναι, ότι λόγω του προϋπολογισμού της προμήθειας, η περίληψη της 

διακήρυξης δημοσιεύεται συνολικά σε πέντε εφημερίδες και για κάθε διαγωνισμό το κόστος των 

δημοσιεύσεων αυτών ξεπερνά το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ. Είναι επομένως μεγάλη η οικονομική 

επιβάρυνση που υφίσταται μετά από κάθε άγονο διαγωνισμό ο Δήμος μας. 

Επίσης, 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 

απευθείας αναθέσεις προς κάλυψη των αναγκών του.  

 

Είναι επομένως, απαραίτητο να προβούμε και πάλι σε απευθείας ανάθεση για την προμήθεια καυσίμων, 

λιπαντικών και λοιπών υλικών για το χρονικό διάστημα από την 1
η
-1-2016 έως και την 31

η
-3-2016, 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 Τροιζηνίας – Μεθάνων 
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και τα Νομικά πρόσωπα αυτού, διότι πρέπει να καλύψουμε τις ανάγκες της κίνησης των οχημάτων και 

μηχανημάτων του Δήμου, καθώς και των ηλεκτρογεννητριών των εγκαταστάσεων.  

 

Πρέπει λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για τις επόμενες ενέργειες και για τους λόγους 

αυτούς προτείνω προς το σώμα: 

Α) Να προκηρυχτεί άμεσα 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». 

Β) Να ψηφιστεί η αναγκαιότητα για απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων για το χρονικό διάστημα 

από την 1η-1-2016 έως και την 31η-3-2016, έως ότου δηλαδή ολοκληρωθεί ο νέος ηλεκτρονικός 

διαγωνισμός, για την προμήθεια καυσίμων κίνησης – θέρμανσης, λιπαντικών και λοιπών υλικών του 

έτους 2016 για το Δήμο Τροιζηνίας – 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 35.000,00 € με Φ.Π.Α., το οποίο θα επιμεριστεί ως εξής: 

1. Για το Δήμο μας το ποσό των 18.000 € με Φ.Π.Α., 

2. Για τη ΔΗΚΕΔΗΤ το ποσό των 3.000 € με Φ.Π.Α., 

3. Για την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή το ποσό των 7.000 € με Φ.Π.Α. και  

4. Για τη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή το ποσό των 7.000 € με Φ.Π.Α., οι οποίοι εν συνεχεία θα 

προβούν ο καθένας χωριστά σε υπογραφή σύμβασης με τον προμηθευτή.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του: 

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8493/17-12-2015 εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού προς την 

Οικονομική Επιτροπή,  

-Την αριθμ. 172/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

-Τις διατάξεις των άρθρων 65, 72, 94 και 95 του Ν. 3852/2010, 

-Το Ν. 4155/2013, 

-Το Ν. 4254/2014, 

-Τα α. 21 και 23 του ΕΚΠΟΤΑ, 

-Τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, όπως αυτές αναλυτικά αναφέρθηκαν στην εισήγηση του Δημάρχου, 

Μετά από διαλογική συζήτηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Μειοψηφούντος του κου Κεραμίδα, λόγω του ότι είναι αντίθετος στις απευθείας αναθέσεις. 

Α.- Να προκηρυχθεί άμεσα 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» 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-1-2016 έως και την 31η-3-2016, έως ότου δηλαδή ολοκληρωθεί ο νέος 

ηλεκτρονικός διαγωνισμός, για την Προμήθεια καυσίμων κίνησης – θέρμανσης, λιπαντικών και λοιπών 

υλικών του έτους 2016 για το Δήμο Τροιζηνίας – 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 35.000,00 € με Φ.Π.Α., το οποίο θα επιμεριστεί ως εξής: 

1. Για το Δήμο μας το ποσό των 18.000 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των Κ.Α. 10-6641, 10-6643, 20-6641, 20-

6644, 25-6641, 25-6642, 25-6644, 30-6644 και 70.6641 του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού του έτους 2016. 

2. Για τη ΔΗΚΕΔΗΤ το ποσό των 3.000 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των Κ.Α. 10-6641, 10-6643, 20-6641, 20-

6644, 25-6641, 25-6642, 25-6644, 30-6644 και 70.6641 του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού του έτους 2016. 

3. Για την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή το ποσό των 7.000 € με Φ.Π.Α., σε βάρος των Κ.Α. 10-6641, 

10-6643, 20-6641, 20-6644, 25-6641, 25-6642, 25-6644, 30-6644 και 70.6641 του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού 

του έτους 2016 και 
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4. Για τη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή το ποσό των 7.000 € με Φ.Π.Α, σε βάρος των Κ.Α. 10-6641, 

10-6643, 20-6641, 20-6644, 25-6641, 25-6642, 25-6644, 30-6644 και 70.6641 του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού 

του έτους 2016. Εν συνεχεία ο δήμος και τα ΝΠ αυτού θα προβούν ο καθένας χωριστά σε υπογραφή 

σύμβασης με τον προμηθευτή. 

 Δ.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για όλες τις περαιτέρω ενέργειες. 

 

 

                              Η Παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 283/2015 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

Υπογραφή                                                                               Υπογραφές 

                                            ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

                                            Κων/νος      Πατουλιάς 
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