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Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο  

 ηεο 3/2012 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

 

        Σηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα ελλέα (9) ηνπ κελόο Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2012, εκέξα Δεπηέξα θαη ώξα 

20:00 ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Δήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ 

αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Δεκαξρείνπ Πνιπγύξνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζ. 3/4.1.2012 έγγξαθε 

πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ.Σ. θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια, 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 παξίζηαηαη ν Γήκαξρνο 

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

 

ΠΑΡΟΝΣΔ:                                 

      

Α/Α Δπίζεην Όλνκα Α/Α Δπίζεην Όλνκα 

1 Εαγγίιαο Γεκήηξηνο 15 Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο 

2 Γθιάβαο Γεώξγηνο 16 ηκώλεο Ηωάλλεο 
3 Βνξδόο Υξήζηνο 17 Μπάηζηνο Αζηέξηνο 
4 Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα 18 ηακνύδεο Διεπζέξηνο 
5 Ληόληαο  Γεώξγηνο 19 Καπιάλεο Θωκάο 
6 αξάληε Μαξία 20 Αβέξεο Αζαλάζηνο 
7 Ενύλε ηέιια 21 Παξζεληώηεο Νηθόιανο 
8 Πιηάθνο Αζηέξηνο 22 Πύξξνο Ηωάλλεο 

9 Λαθξόο Αιέμαλδξνο 23 Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο 

10 νθνηάζηνο Υξήζηνο 24 Υιηνύκεο Αλδξέαο 

11 Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκν 25 Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο 

12 Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο 26 Γθνιόεο Γεώξγηνο 
13 Γήκεηζαο Γεκήηξηνο 27 Βαγηωλάο Αζαλάζηνο 
14 Μπνγδάλνο Κωλ/λνο 

 

ΑΠΟΝΣΔ : ΟΤΓΖ 

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 θ. Μαραίξαο Αλδξέαο, Πξόεδξνο Σ.Κ. Μεηακόξθωζεο. 

 

Αξηζκόο ζέκαηνο: 3
ν
  Παξάηαζε ηεο ζύκβαζεο πξνκήζεηαο θαπζίκωλ ζε 

Φξαληδή & Κπξγηώηε κέρξη ηελ νινθιήξωζε ηεο 

δηελέξγεηαο Γηεζλνύο Γηαγωληζκνύ γηα ην έηνο 2012 

Αξηζκόο Απόθαζεο : 11  

 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 

3
ν
 ζέκα, έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν θ. Υξήζην Βνξδό, ν νπνίνο αλέθεξε: «όινη έρεηε 

κπξνζηά ζαο ηελ γλσκνδόηεζε ηεο Επηηξνπήο Αμηνιόγεζεο πξνκεζεηώλ, ε νπνία αλαθέξεη: 

«Σηνλ Πνιύγπξν ζήκεξα 30-12-11 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 9:00 ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα 

ζπλήιζε ε επηηξνπή δηαγσληζκνύ ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ ΕΚΠΟΤΑ, πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ 

αξηζ. 8/11 απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, απνηεινύκελε από ηνπο ππαιιήινπο ηνπ 

Δήκνπ Πνιπγύξνπ Αζαλάζην Ζνύλε, Πξόεδξν, Αλαζηαζία Παηζηνύξα, κέινο θαη Μηζαήι 

Γεσξγηάδε, κέινο, πξνθεηκέλνπ λα γλσκνδνηήζεη γηα ηε κεηάζεζε-παξάηαζε ηνπ ζπκβαηηθνύ 

ρξόλνπ ηεο πξνκήζεηαο θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ έηνπο 2011.  

 Γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ έηνπο 2011 είρε ζπληαρζεί ε ππ’ 

αξηζκ. 13/2011 κειέηε πνζνύ 499.996,29 € πιένλ Φ.Π.Α., έγηλε δηεζλήο δηαγσληζκόο ν νπνίνο 
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απέβε άγνλνο θαη κε απόθαζε ηνπ Δ.Σ. ππνγξάθεθαλ κεηά ηνλ απαξαίηεην πξνζπκβαηηθό 

έιεγρν, νη ζρεηηθέο ζπκβάζεηο ζηηο 27-10-11.  

 Επεηδή όκσο νη πξνβιεπόκελεο από ηε κειέηε πνζόηεηεο δελ παξαιήθζεθαλ εμ 

νινθιήξνπ θαηά ην 2011 όπσο πξνβιέπεηαη θαη από ην άξζξν 27 παξ. 5 ηεο δηαθήξπμεο, θαη 

επεηδή είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ Δήκνπ θαζώο ε δηαδηθαζία λένπ δηεζλνύο δηαγσληζκνύ 

είλαη ρξνλνβόξα, πξνηείλεηαη ε κεηάζεζε-παξάηαζε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ ηεο πξνκήζεηαο 

θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ κέρξη λα νινθιεξσζεί ν λένο δηαγσληζκόο (εθηηκάηαη κέρξη ηελ 31
ε
-

3-2012) θαζώο ππάξρεη όξνο ζηε δηαθήξπμε (άξζξν 27 παξ.4 ) πνπ επηηξέπεη ηξνπνπνίεζε ηεο 

ζύκβαζεο εθόζνλ ζπκθσλνύλ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε. 

 Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο ε Επηηξνπή Αμηνιόγεζεο Πξνκεζεηώλ πξνηείλεη πξνο ην 

Δ.Σ. ηε κεηάζεζε-παξάηαζε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ ηεο πξνκήζεηαο θαπζίκωλ θαη 

ιηπαληηθώλ κέρξη λα νινθιεξωζεί ν λένο δηαγωληζκόο (εθηηκάηαη κέρξη ηελ 31
ε
-3-2012) 

εθόζνλ θαη νη πξνκεζεπηέο δελ ζα έρνπλ αληίξξεζε γηα ηελ παξαπάλω παξάηαζε. 

 Σύκθσλα κε ην αξ. 27 παξ. 5 ηεο 11389/93 απόθαζεο ηνπ Υπνπξγνύ Εζσηεξηθώλ 

(ΕΚΠΟΤΑ) δίλεηαη ε δπλαηόηεηα κεηάζεζεο-παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ πξνκήζεηαο 

κε απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ κεηά από γλσκνδόηεζε ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο.  

 Τν Δεκνηηθό Σπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ππόςε ηνπ ηελ ππ’ αξηζκ. 

13/2011 κειέηε γηα ηελ πξνκήζεηα ηωλ θαπζίκωλ θαη ιηπαληηθώλ έηνπο 2011, ην αξ. 27 

παξ. 5 ηεο 11389/93 απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Δζωηεξηθώλ (ΔΚΠΟΣΑ) θαη κεηά από 

δηαινγηθή ζπδήηεζε: 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η    O κ ό θ ω λ α 

 

Σελ Παξάηαζε ηεο ζύκβαζεο πξνκήζεηαο θαπζίκωλ ζε Φξαληδή & Κπξγηώηε κέρξη 

ηελ νινθιήξωζε ηεο δηελέξγεηαο Γηεζλνύο Γηαγωληζκνύ γηα ην έηνο 2012.                                          

 

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 11/2012 

 

Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπωο παξαθάηω 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ             ΣΑ Μ Δ Λ Ζ 

Τπνγξαθή                Τπνγξαθέο 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Πνιύγπξνο 11 -1-2012 

Μ.Δ. ΓΖΜΑΡΥΟΤ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. 

 

 

 

 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΕΑΓΓΗΛΑ 
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