
 

 

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο  

της 11/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα εικοστή έκτη (26η) του μηνός Μαΐου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα 

και ώρα 11:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε έκτακτη δημόσια 

συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 

11/23.5.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ζαγγίλα, η οποία επιδόθηκε 

και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο 

Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Παπανικολάου Ευτυχία 

2 Γκλάβας Γεώργιος 16 Πλιάκος Αστέριος 

3 Βορδός Χρήστος 17 Μπάτσιος Αστέριος 

4 Κυριάκου Ιφιγένεια 18 Μπογδάνος Κων/νος 

5 Λιόντας  Γεώργιος 19 Σταμούδης Ελευθέριος 

6 Σαράντη Μαρία 20 Ευαγγελινός Δημήτριος 

7 Ζούνη Στέλλα 21 Λαφαζάνης Βασίλειος 

8 Λακρός Αλέξανδρος 22 Σιμώνης Ιωάννης 

9 Σοφοτάσιος Χρήστος 23 Παρθενιώτης Νικόλαος 

10 Βουλγαράκης Χρυσόστομος 24   

11 Δημητριάδης Χρήστος 25   

12 Κοντογιώργης Δημήτριος 26   

13 Χλιούμης Ανδρέας 27   

14 Πύρρος Ιωάννης    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Καπλάνης Θωμάς,  Γκολόης Γεώργιος,  Αβέρης  Αθανάσιος, Βαγιωνάς 

Αθανάσιος 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την τήρηση 

των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκε η κ. Ρόκου Άννα, Πρόεδρος Δ.Κ. Πολυγύρου, και ο κ. Σαραφίδης Αναστάσιος, 

Πρόεδρος της Δ.Κ Ορμύλιας. 

 

Αριθμός θέματος:1ο  Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων 

Αριθμός Απόφασης :174  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, αρχικά δικαιολόγησε 

τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της έκτακτης συνεδρίασης τονίζοντας ότι θα πρέπει να ληφθεί 

απόφαση για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων λόγω του γεγονότος ότι κωλύεται 

η υπογραφή της σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών, σύμφωνα με την 

104/2014 πράξη του ΣΤ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Η ανωτέρω ουσιαστικά ακυρώνει τον διεθνή διαγωνισμό ως προς το σκέλος των 

λιπαντικών και όχι ως προς το σκέλος των καυσίμων, για τον οποίο δέχεται τον μειοδότη 

Φραντζή Ιωάννη, ζητά όμως κάποιες τροποποιήσεις στα προσχέδια των συμβάσεων οι οποίες 

για να γίνουν θα παρέλθει χρόνος τουλάχιστον ενός μηνός σύμφωνα και με τις υποδείξεις της 

γραμματείας του κλιμακίου. 

 Υπάρχει επείγουσα και επιτακτική ανάγκη κίνησης των οχημάτων του Δήμου (λόγω 

της διενέργειας των Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών εκλογών και της αποκομιδής 

απορριμμάτων καθόσον έχουμε ήδη μπει στην καλοκαιρινή σεζόν), οπότε προτείνουμε την 

απευθείας ανάθεση καυσίμων στον μειοδότη προμηθευτή του διαγωνισμού, για το σκέλος των 

καυσίμων, τον κ. Ιωάννη Φραντζή, προκειμένου να καλυφθούν οι κατεπείγουσες ανάγκες του 
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Δήμου για ένα μήνα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία από το ελεγκτικό, οι δε ποσότητες θα 

αφαιρεθούν από αυτές της σύμβασης.  

Έχετε όλοι οι συνάδελφοι στα χέρια σας την υπ’ αριθ. 142/2014 σχετική απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής και παρακαλώ το σώμα να αποφασίσει σχετικά». 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ. 142/2014 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, το γεγονός ότι υπάρχει επείγουσα και επιτακτική 

ανάγκη για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων προκειμένου να ανταπεξέλθει ο 

Δήμος, την 104/2014 πράξη του ΣΤ’ Κλιμακίου με την οποία κωλύεται η υπογραφή του 

Διεθνούς Διαγωνισμού για τα καύσιμα και λιπαντικά, το γεγονός ότι το κλιμάκιο δέχεται τον 

μειοδότη Φραντζή Ιωάννη ως προς το σκέλος των καυσίμων, το γεγονός ότι η επαναφορά των 

προσχέδιων των συμβάσεων για τα καύσιμα και θεώρησης τους σύμφωνα με τις οδηγίες της 

γραμματείας του κλιμακίου θα πάρει τουλάχιστον ένα μήνα και μετά από διαλογική συζήτηση  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Δέχεται την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής δυνάμει της υπ’ αριθ. 142/2014 

απόφασή της για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων στον μειοδότη 

προμηθευτή του διαγωνισμού, για το σκέλος των καυσίμων, κ. Ιωάννη Φραντζή, 

για τις παρακάτω ποσότητες προκειμένου να καλυφθούν οι κατεπείγουσες ανάγκες 

του Δήμου για διάστημα ενός μηνός περίπου ποσού 60.000,00€, και με την 

προϋπόθεση ότι εφόσον ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, οι υπολειπόμενες ποσότητες 

θα αφαιρεθούν από τις συνολικές ποσότητες της σύμβασης. 

Κ.Α.Ε. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

02.10.6641.000 

Διοικητικές  Υπηρεσίες 

Προμήθεια καυσίμων για 

μεταφορικά μέσα 

1064 lit. 

αξίας 3.000,00 € 

02.15.6641.000 

Κοινωνικές Υπηρεσίες 

Προμήθεια καυσίμων για 

μεταφορικά μέσα 

997 lit. 

αξίας 1.500,00 € 

02.20.6641.000 

Καθαριότητας Υπηρεσίες 

Προμήθεια καυσίμων για 

μεταφορικά μέσα 

19725 lit. 

αξίας 22.000,00 € 

02.25.6641.000 

Ύδρευσης Υπηρεσίες 

Προμήθεια καυσίμων για 

μεταφορικά μέσα 

385 lit. 

αξίας 1.500,00 € 

02.30.6641.000 

Τεχνικές Υπηρεσίες 

Προμήθεια καυσίμων για 

μεταφορικά μέσα 

28106 lit. 

αξίας 32.000,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 50277 lit. αξίας 60.000,00€ 

2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για λήψη σχετικής απόφασης με βάση τις διατάξεις του 

ΕΚΠΟΤΑ 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 174/2014 
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 26 -5-2014 

Μ.Ε.  ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ 
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