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Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο  

 ηεο 12/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 

 Σηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα είθνζη ηέζζεξηο (24) ηνπ κελόο Μαΐνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Δεπηέξα 

θαη ώξα 19:00 ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Δήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκόζηα 

ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξώελ Ννκαξρηαθνύ Σπκβνπιίνπ Πνιπγύξνπ, ύζηεξα 

από ηελ κε αξηζ. 12/18.5.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ.Σ. θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια 

ηνπ Λεσλίδα, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 

ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

     Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη δελ παξίζηαηαη ν 

Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εσγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ήηαλ: 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ       
Α/Α  Ολνκαηεπώλπκν 14 Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο 

1 Εαγγίιαο Γεκήηξηνο 15 Μπνγδάλνο Κσλ/λνο 

2 Βνξδόο Υξήζηνο 16 Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο 

3 Υιηνύκεο Αλδξέαο   17 ηακνύδεο Διεπζέξηνο 

4 Αβέξεο Αζαλάζηνο 18 Καπιάλεο Θσκάο 

5 Ληόληαο Γεώξγηνο 19 Γθνιόεο Γεώξγηνο 

6 αξάληε Μαξία 20 Μπάηζηνο Αζηέξηνο 

7 Ενύλε ηέιια 21 Βνξδόο Υξήζηνο 

8 Πύξξνο Ησάλλεο 22 Βαγησλάο Αζαλάζηνο 

9 Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο 23 Παξζεληώηεο Νηθόιανο 

10 Λαθξόο Αιέμαλδξνο 24  

11 νθνηάζηνο Υξήζηνο 25  

12 Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο 26  

13 Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο 27  

 

 ΑΠΟΝΣΔ  
 

 

 

 Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Δήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ.  

 Σηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Δεκνηηθώλ θαη Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη παξαβξέζεθε 

ν Πξόεδξνο Τνπηθήο Κνηλόηεηαο Οιύλζνπ θ. Βαγησλάο Κσλζηαληίλνο, ν Πξόεδξνο Τνπηθήο Κνηλόηεηαο 

Μεηακόξθσζεο θ. Μαραίξαο Αλδξέαο, ε Πξόεδξνο Δεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Πνιπγύξνπ θ. Άλλα Ρόθνπ θαη ν 

Πξόεδξνο Δεκνηηθήο  Κνηλόηεηαο Οξκύιηαο θ. αξαθίδεο Αλαζηάζηνο. 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θ. Ζαγγίιαο Δεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 9
ν
 θαηεπείγνλ

 

ζέκα, θαη αθνύ πήξε ηελ δηαβεβαίσζε από ην ζώκα γηα ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο αλέθεξε ηα εμήο: « 

πξνθεηκέλνπ ν Δήκνο Πνιπγύξνπ λα πξνκεζεπηεί θαύζηκα θαη ιηπαληηθά γηα ηελ θάιπςε ησλ 

ππεξεζηαθώλ αλαγθώλ απνθάζηζε ηελ δηελέξγεηα αλνηρηνύ δηαγσληζκνύ ζηηο είθνζη ηξεηο (23) Μαΐνπ 

2011, ν νπνίνο πξνέβε άγνλνο. 

Η επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ ΕΚΠΟΤΑ, πξνθεηκέλνπ λα γλσκνδνηήζεη 

γηα ηνλ δηαγσληζκό «Πξνκήζεηαο θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ», θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξ. 3γ ηνπ άξζξνπ 3 & ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ ΕΚΠΟΤΑ, ην γεγνλόο όηη ν δηαγσληζκόο ηεο 

23
εο

-5- 2011 πνπ δηελήξγεζε ε επηηξνπή πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ 8/2011 Απόθαζε ηνπ Δ.Σ. 

Πνιπγύξνπ ήηαλ άγνλνο ζύκθσλα κε ην από 23
εο

-5
νπ

-2011 Πξαθηηθνύ Παξαιαβήο θαη 

Απνζθξάγηζεο Πξνζθνξώλ θαη ην γεγνλόο όηη νη αλάγθεο ηνπ Δήκνπ ζε θαύζηκα θαη ιηπαληηθά είλαη 

άκεζεο θαη θαηεπείγνπζεο, πξνηείλεη ζην δεκνηηθό Σπκβνύιην ηελ ιήςε απόθαζεο γηα απεπζείαο 

αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ ζηνλ Γήκν Πνιπγύξνπ. 

1 Γθιάβαο Γεώξγηνο 

2 Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα 
3 Γήκεηζαο Γεκήηξηνο 

4 ηκώλεο Ησάλλεο 

Αξηζκόο ζέκαηνο: 9
ν
 θαηεπείγνλ Λήςε απόθαζεο γηα απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο θαπζίκσλ 

θαη ιηπαληηθώλ ζηνλ Γήκν Πνιπγύξνπ  

Αξηζκόο Απόθαζεο : 239  
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Σν Γεκνηηθό πκβνύιην έρνληαο ππόςε ηηο από 24-5-2011 πξνζθνξέο (νη νπνίεο ππνβιήζεθαλ 

απζεκεξόλ ζηνλ Πξόεδξν ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ) ησλ παξαθάησ πξνκεζεπηώλ,: 

Α) θ. Φξαληδή Ησάλλε, ν νπνίνο ππέβαιιε πξνζθνξά (έθπησζε 0% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο 

κειέηεο) γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ ησλ Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ Αλζεκνύληα θαη 

Πνιπγύξνπ δαπάλεο 67.752,60 € ρσξίο ΦΠΑ θαη 268.783,25 € ρσξίο ΦΠΑ αληίζηνηρα 

Β) θ. Σξακνπληάλε Αλησλίνπ, ν νπνίνο ππέβαιιε πξνζθνξά (έθπησζε 0% επί ηνπ ηηκνινγίνπ 

ηεο κειέηεο) γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Οξκύιηαο 

δαπάλεο 79.387,50 € ρσξίο ΦΠΑ  

Γ) θ. Κπξγηώηε Γεκεηξίνπ, ν νπνίνο ππέβαιιε πξνζθνξά (έθπησζε 0% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο 

κειέηεο) γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Εεξβνρσξίσλ 

δαπάλεο 84.072,94 € ρσξίο ΦΠΑ  

θαιείηαη λ’ απνθαζίζεη γηα ηελ απ’ επζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 

ζηνπο αλσηέξσ πξνκεζεπηέο». 

 Τν Σπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε έιαβε ππόςε: α) ηελ από 24/5
νπ

/2011 γλσκνδόηεζε 

ηεο επηηξνπήο αμηνιόγεζεο, β) ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3γ ηνπ άξζξνπ 3 & ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ 

ΕΚΠΟΤΑ, γ) ηελ ππ’ αξηζ. 13/2011 κειέηε ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο ηνπ Δήκνπ Πνιπγύξνπ, δ) ην 

γεγνλόο όηη ε πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ είλαη άκεζεο πξνηεξαηόηεηαο θαη αλαγθαία γηα ηελ 

απξόζθνπηε θαη νκαιή ιεηηνπξγία όισλ ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ (Υπεξεζία Ύδξεπζεο, 

Καζαξηόηεηαο, Αζηηθήο Σπγθνηλσλίαο θ.ι.π.), ε) ην γεγνλόο όηη δελ εθδειώζεθε ελδηαθέξνλ από 

άιινπο πξνκεζεπηέο θαη ε δηεμαγσγή επαλαιεπηηθνύ δηαγσληζκνύ είλαη εμαηξεηηθά ρξνλνβόξα, θαη 

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η    ν κ ό θ σ λ α  

 

 Σελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ ηεο Γεκνηηθήο 

Δλόηεηαο Αλζεκνύληα πνζνύ 67.752,60 € ρσξίο ΦΠΑ θαη Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Πνιπγύξνπ 

πνζνύ 268.783,25 € ρσξίο ΦΠΑ ζηνλ θ. Φξαληδή Ησάλλε, (Πξαηήξην Τγξώλ Καπζίκσλ) 

κε έδξα ηνλ Πνιύγπξν. 

 Σελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ ηεο Γεκνηηθήο 

Δλόηεηαο Οξκύιηαο πνζνύ 79.387,50 € ρσξίο ΦΠΑ ζηνλ θ. Σξακνπληάλε Αληώλην 

(Πξαηήξην Τγξώλ Καπζίκσλ) κε έδξα ηελ Οξκύιηα. 

 Σελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ ηεο Γεκνηηθήο 

Δλόηεηαο Εεξβνρσξίσλ πνζνύ 84.072,94 € ρσξίο ΦΠΑ ζηνλ θ. Κπξγηώηε Γεκήηξην 

(Πξαηήξην Τγξώλ Καπζίκσλ) κε έδξα ηελ Παιαηόρσξα. 

 Δγθξίλεη θαη ςεθίδεη πίζησζε ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ δήκνπ Πνιπγύξνπ νηθνλ. έηνπο 

2011 πνζνύ 614.995,44 € με ΦΠΑ ζηνπο: 

Κ.Α. 02.10.6641.000, 02.15.6641.000, 02.20.6641.000, 02.25.6641.000, 02.30.6641.000, 

02.35.6644, κε ηίηιν «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ»,  

Κ.Α. 02.10.6641.001, 02.15.6641.001, 02.20.6641.001, 02.25.6641.001, 02.30.6641.001 κε 

ηίηιν «Πξνκήζεηα ιηπαληηθώλ» 

Κ.Α. 02.10.6643. κε ηίηιν «Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ Θέξκαλζεο»  θαη ζηα νλόκαηα ησλ 

παξαπάλσ δηθαηνύρσλ. 

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 239/2011. 

Αθνύ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ: 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ             ΣΑ Μ Δ Λ Ζ 

Τπνγξαθή                Τπνγξαθέο 

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Πνιύγπξνο 3-6-2011 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

θ.α.α. 

Ο ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ 

 

 

ΥΡΖΣΟ ΒΟΡΓΟ 

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΞΜ-ΕΙΣ


