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Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 5

της 28ης Φεβρουαρίου 2017

Αριθμός Απόφασης  37
      

 ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση της διάρκειας των συμβάσεων προμήθειας
                  καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου.

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
(Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 28η του μηνός Φεβρουαρίου του 
έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18:00, συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ. 3149/23-02-2017 
πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η οποία νόμιμα και 
εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 
3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/7-6-2010), περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της 
Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, 
σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων των 
δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγίων Θεοδώρων, 
στον Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και στον Δήμαρχο 
κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου να συζητήσει 
και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί 
συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα δεκαέξι 
(16), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Γεωργίου Αθανάσιος, 
3.Πρωτοπαππά Μαρία, 4.Νικολάου Σωτήριος, 5.Θυμής Φίλιππος, 6.Βλάσσης 
Ευάγγελος, 7.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 8.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 
9.Ράτης Σπυρίδων, 10.Θυμής Μιχαήλ, 11.Σπύρου Κων/νος, 12.Ρουμελιώτης 
Γεώργιος, 13.Παντελέου Κων/νος, 14.Μουζάκης Αθανάσιος, 15.Πέτρου 
Θεόδωρος, 16.Ασημακόπουλος Χρήστος.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο ο Πρόεδρος του 
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων, κ. Κωνσταντής - 
Σκουλικαρίτης Αριστείδης, καθώς και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 
Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης.
Α π ό ν τ ε ς: 1.Κορδαλή Σωτηρία, 2.Στάμου Γεώργιος, 3.Πέρρας Σωτήριος, 
4.Παύλου Παύλος, 5.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 6.Γεωργίου Χαράλαμπος, 
7.Βαρελάς Παναγιώτης, 8.Λογοθέτης Κων/νος, 9.Δόσχορης Κων/νος, 
10.Κοφινάς Ηλίας 11.Θεοδώρου Αγγελική.

Από την παρούσα συνεδρίαση απουσίαζαν και οι Πρόεδροι των 
Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας & Ισθμίας 
ήτοι κκ. Βενετσάνου Ελένη & Δήμου Κων/νος, αντίστοιχα.



Αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση 
οποιουδήποτε θέματος, προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κκ. Θεοδώρου 
Αγγελική, Παύλου Παύλος, Κοφινάς Ηλίας & Βαρελάς Παναγιώτης που 
παρέμειναν έως και το τέλος της συνεδρίασης.

Επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης (ύστερα κι από τη 
συζήτηση ενός έκτακτου θέματος) ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών 
του Σώματος τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Οι υπ' αριθ. 2906/23-02-2016, 3301 & 3302/29-2-2016 Συμβάσεις 
προμήθειας λιπαντικών, καυσίμων κίνησης όλων των μεταφορικών μέσων και 
πετρελαίου θέρμανσης, αντίστοιχα, του Δήμου με τους αναδόχους κκ. 
Παπαδημητρίου Νικόλαο (λιπαντικά) και Παπαδημητρόπουλο Διονύσιο 
(καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης), οι οποίες συνάφθηκαν σύμφωνα με την 
υπ' αριθ. 23/2015 μελέτη του Δήμου μας που αφορούσε την προμήθεια 
καυσίμων, λιπαντικών & πετρελαίου θέρμανσης έτους 2015.  
Στις ανωτέρω Συμβάσεις προβλέπεται, μεταξύ άλλων, και η δυνατότητα 
τροποποίησης αυτών ή παράτασης της διάρκειας ισχύος τους. 
2. Η υπ’ αριθ. 35/2016 μελέτη (επικαιροποιημένη σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 4412/2016) του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία αφορά την προμήθεια 
καυσίμων, λιπαντικών & πετρελαίου θέρμανσης, για το έτος 2016, 
προϋπολογισμού δαπάνης #489.301,70# € πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 
συνολικού προϋπολογισμού #606.734,11# €.
3. Η υπ’ αριθ. 361/2016 (ΑΔΑ:ΩΥ4ΜΩΛ3-4ΕΞ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, 
με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια στο Δήμο μας της προμήθειας καυσίμων 
& λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης έτους 
2016, κατόπιν διεξαγωγής ηλεκτρονικού, διεθνούς, ανοικτού διαγωνισμού.
4. Η υπ’ αριθ. 235/2016 (ΑΔΑ:6Ε3ΡΩΛ3-ΧΤ3) Απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής, αφενός περί διάθεσης πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού 
έτους 2016, κι αφετέρου περί έγκρισης και δέσμευσης εγγραφής πιστώσεων 
στο δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2017 για την ολοκλήρωση της 
προμήθειας καυσίμων - λιπαντικών για την κίνηση των μεταφορικών μέσων 
και πετρελαίου θέρμανσης έτους 2016.  
5. Η υπ’ αριθ. 236/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
καταρτίστηκαν οι όροι ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού 
διαγωνισμού, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 21-2-
2017.
6. Η υπ' αριθ. 798/18-01-2017 (ΑΔΑ:7ΗΟ0ΩΛ3-ΗΤΝ) περιληπτική διακήρυξη 
δημοπρασίας της εν λόγω προμήθειας.  
7. Το γεγονός ότι ο ανωτέρω διαγωνισμός δεν έχει ολοκληρωθεί.
8. Το γεγονός ότι δεν έχουν εξαντληθεί τα ποσά των προαναφερομένων 
συμβάσεων.
9. Οι υπ' αριθ. 2970 & 2971/21-02-2017 υπεύθυνες δηλώσεις των κκ. 
Παπαδημητρίου Νικόλαου και Παπαδημητρόπουλου Διονύσιου, αντίστοιχα, με 
τις οποίες εκφράζουν τη σύμφωνη γνώμη τους προκειμένου να παραταθεί η 
προθεσμία ισχύος μέχρι εξαντλήσεως των ποσών των προαναφερομένων 
συμβάσεών τους.



10. Η από 20-02-2017 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεξαγωγής 
Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών, με την οποία λαμβάνοντας υπόψη όλα τα 
ανωτέρω, προτείνει την τροποποίηση των εν λόγω συμβάσεων, 
παρατείνοντας την προθεσμία ισχύος τους μέχρι εξαντλήσεως των ποσών ή 
μέχρι υπογραφής των νέων συμβάσεων, μετά την ολοκλήρωση του 
ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού άνω του ορίου και του 
απαιτούμενου προσυμβατικού ελέγχου, για τη διασφάλιση αφενός της 
απρόσκοπτης κυκλοφορίας των οχημάτων, προκειμένου να διαφυλαχτεί η 
δημόσια υγεία και ο τουριστικός χαρακτήρας της περιοχής, κι αφετέρου της 
θέρμανσης των δημοτικών κτιρίων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, καθώς 
και τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του Ν.4155/2013, μετά από διαλογική 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά   Π λ ε ι ο ψ η φ ί α
(μειοψηφούντος του κ. Ασημακόπουλου Χρήστου)

Εγκρίνει την τροποποίηση των εν λόγω συμβάσεων, παρατείνοντας την 
προθεσμία ισχύος τους μέχρι εξαντλήσεως των ποσών ή μέχρι υπογραφής 
των νέων συμβάσεων, μετά την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού διεθνούς 
ανοικτού διαγωνισμού, άνω του ορίου, και του απαιτούμενου προσυμβατικού 
ελέγχου, για τη διασφάλιση αφενός της απρόσκοπτης κυκλοφορίας των 
οχημάτων, προκειμένου να διαφυλαχτεί η δημόσια υγεία και ο τουριστικός 
χαρακτήρας της περιοχής, κι αφετέρου της θέρμανσης των δημοτικών κτιρίων, 
σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ.

Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  37/2017.

Ο  Πρόεδρος                                                 Τα Μέλη
              (΄Επονται υπογραφές )

              Ακριβές Αντίγραφο
             Λουτράκι 1 Μαρτίου 2017

           Ο   Πρόεδρος Δ.Σ.


