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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 14/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή τρίτη (23η) Μαΐου 2014 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε έκτακτη συvεδρίαση η Οικονοµική 

Επιτρoπή, λόγω του κατεπείγοντος του θέµατος. 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1.Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 3. 

Σαράντη Μαρία, 4. Πλιάκος Αστέριος, 5.  Παπανικολάου Ευτυχία, 6. Σταµούδης Ελευθέριος, 

τακτικά µέλη Ο.Ε.  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Θωµάς Καπλάνης, τακτικό µέλος Ο.Ε. 

 

 

Αριθµός θέµατος: 1ο  Απευθείας ανάθεση προµήθειας καυσίµων 

Αριθµός Απόφασης: 142 

      

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος µετά την αποδοχή των µελών της 

Επιτροπής να συζητηθεί λόγω του κατεπείγοντος και τόνισε 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 οποία 
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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. Επίσης ο ∆ήµαρχος ανέφερε ότι υπάρχει επείγουσα και 

επιτακτική ανάγκη κίνησης των οχηµάτων του ∆ήµου (λόγω της διενέργειας των 

Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών εκλογών και της αποκοµιδής απορριµµάτων καθόσον αφού 

έχουµε ήδη µπει στην καλοκαιρινή σεζόν). 

Για το λόγο αυτό προτείνω την απευθείας ανάθεση καυσίµων από τον µειοδότη 

προµηθευτή του διαγωνισµού, για το σκέλος των καυσίµων, τον Ιωάννη Φραντζή, 

προκειµένου να καλυφθούν οι κατεπείγουσες ανάγκες του ∆ήµου για ένα µήνα µέχρι να 

ολοκληρωθεί η διαδικασία από το ελεγκτικό, η δε ποσότητες θα αφαιρεθούν από αυτές της 

σύµβασης. 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβαν υπόψη της: 

• Το γεγονός ότι υπάρχει επείγουσα και επιτακτική ανάγκη για την απευθείας 

ανάθεση  της προµήθειας καυσίµων προκειµένου να ανταπεξέλθει ο ∆ήµος. 

• Την 104/2014 πράξη του ΣΤ’ Κλιµακίου µε την οποία κωλύετε η υπογραφή του 

∆ιεθνούς 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.   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την απευθείας ανάθεση προµήθειας καυσίµων από τον µειοδότη προµηθευτή του 

διαγωνισµού, για το σκέλος των καυσίµων, Ιωάννη Φραντζή, για τις παρακάτω ποσότητες 

προκειµένου να καλυφθούν οι κατεπείγουσες ανάγκες του ∆ήµου 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 της σύµβασης. 
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Κ.Α.Ε. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

02.10.6641.000 

∆ιοικητικές     

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 Συνολικά 

50277 lit. ���� 

αξίας 60.000,00€ 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  142/ 2014 
Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 
Ακριβές Αντίγραφο 

Πoλύγυρoς  23η Μαΐου 2014 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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