
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 2/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την ενάτη (9η) Φεβρουαρίου 2015 και ώρα  11:00  στo ∆ηµoτικό Κατάστηµα 

του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση, η Οικονοµική Επιτρoπή, µετά από την υπ’ 

αριθ. 1191/03-02-2015 πρόσκληση του Προέδρου. 

Η συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής πραγµατοποιήθηκε από τον Α΄ Αντιδήµαρχο και 

αναπληρωτή κ. Χρήστο Βορδό, λόγω ασθένειας και απουσίας του ∆ηµάρχου κ. Αστέριου Ζωγράφου. 

Στην εν λόγω συνεδρίαση κλήθηκαν όλα τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής και λόγω 

απουσίας των τακτικών µελων κ.κ. Βασιλάκη Αθανάσιου και Ζαβράκογλου Άγγελου, παραβρέθηκαν 

τα αναπληρωµατικά µέλη ο κ. Ζαγγίλας ∆ηµήτριος & η κ.α. Μαρία Σαράντη. 

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

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1.Βορδός Χρήστος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. ∆ηµητριάδης Χρήστος, 3. Καραφουλίδης 

Αναστάσιος, 4. Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη Ο.Ε., 5. Ζαγγίλας ∆ηµήτριος, 6. Μαρία Σαράντη 

αναπληρωµατικά µέλη Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κανταράς Αναστάσιος, τακτικό µέλος Ο.Ε. 

 

Αριθµός θέµατος: 8ο  Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 331/2014 απόφασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής ως προς το ύψος του ποσού της 

απευθείας προµήθειας καυσίµων και λιπαντικών 

Αριθµός Απόφασης: 17 

 

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

πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο Αντιδήµαρχος κ. Χρήστος Βορδός, και τόνισε ότι στις 2 ∆εκεµβρίου 

2014 η Οικονοµική Επιτροπή είχε λάβει την υπ’ αριθ. 331/2014 απόφαση, σύµφωνα µε την οποία 

είχε αποφασιστεί οµόφωνα για εξαιρετικούς λόγους (κατάσταση έκτακτης ανάγκης που ισχύει από 

30 Οκτωβρίου µέχρι 12 Ιουνίου 2015) η απευθείας ανάθεση προµήθειας καυσίµων και λιπαντικών 

για το χρονικό διάστηµα από 2 Νοεµβρίου 2014 µέχρι 31 Μαρτίου 2015, χρόνος µέσα στον οποίο 

εκτιµάται ότι θα ολοκληρωθούν οι σχετικές εργασίες και προµήθειες υπό τον όρο ότι οι σχετικές 

συµβάσεις που θα απαιτηθούν, θα υπογραφούν µέσα στο χρονικό διάστηµα που ορίζει η σχετική 

ΑΔΑ: 6ΥΛΔΩΞΜ-ΣΥΝ



απόφαση κήρυξης του ∆ήµου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το ποσό της απευθείας ανάθεσης 

για την εν λόγω προµήθεια (καυσίµων, λιπαντικών) ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων 

ευρώ (300.000,00 €) µαζί µε τον Φ.Π.Α. καθόσον, όλα τα µηχανήµατα επιβάλλεται να 

απασχοληθούν µαζί µε το προσωπικό πέραν του κανονικού ωραρίου και συνεπώς θα 

καταναλώσουν καύσιµα καθ’ υπέρβαση της 1450/550/82 απόφασης του Προεδρείου της 

Κυβέρνησης περί καθορισµού καταναλώσεως καυσίµων και λιπαντικών των κρατικών 

αυτοκινήτων. 

Η παραπάνω απόφαση κρίθηκε νόµιµη (βλ. µε αριθ. 32674/19-1-2015 έγγραφο του Γενικού 

Γραµµατέα της Αποκεντρώµενης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης που ενεργεί ως ελεγκτής 

νοµιµότητας) 

Ήδη και επειδή ένα τµήµα των επειγουσών εργασιών το ανέλαβε η Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας, ο ∆ήµος µας εκτιµάται ότι θα δαπανήσει λιγότερα χρήµατα για τις παραπάνω αιτίες 

(περίπου 60.000,00 € µαζί µε τον Φ.Π.Α.) γι’ αυτό και καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να 

τροποποιήσει την υπ’ αριθ. 331/2014 απόφαση της Ο.Ε. ως προς το ποσό της απευθείας ανάθεσης 

προµήθειας καυσίµων και λιπαντικών, από 300.000,00 € µαζί µε το Φ.Π.Α. στο ποσό των 

240.000,00 € µε το Φ.Π.Α. 

Η επιτροπή µετά τον διάλογο που αναπτύχθηκε µεταξύ των µελών της και αφού έλαβε υπόψη της ότι 

συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι για την τροποποίηση της εν λόγω απόφασης 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 331/2014 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ως προς το σκέλος 

του ποσού της απευθείας ανάθεσης προµήθειας καυσίµων στο ύψος του ποσού των 240.000,00 € µε 

το Φ.Π.Α, για όλους τους αναφερόµενους στην παραπάνω απόφαση εξαιρετικούς λόγους. Κατά τα 

λοιπά ισχύει ως έχει η παραπάνω απόφαση (331/014) της Ο.Ε. 

Εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος για την υπογραφή κάθε απαιτούµενου εγγράφου και σύµβασης ή 

τροποποίηση που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση όλων των παραπάνω. 

 
Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό   17/ 2015 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 
                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  9η  Φεβρουαρίου 2015 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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