ΑΔΑ: ΒΕΔΙΩΚ9-0ΡΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ
ΑΠΟΠΑΜΑ

Από ην πξαθηηθό ηεο 5/2013 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Αξηζ. Απόθαζεο 39/2013
«Πεξί παξαηάζεωο ηεο δηάξθεηαο ηωλ ζπκβάζεωλ πξνκήζεηαο θαπζίκωλ θαη
ειαηνιηπαληηθώλ».
ηνπο Μνιάνπο ζήκεξα ζηηο ηέζζεξηο (04) ηνπ κελόο Μαξηίνπ 2013, εκέξα ηεο εβδνκάδνο
Γεπηέξα θαη ώξα 17,00, ζπλήιζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή
δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ
Μνλεκβαζηάο, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό 5/28-02-2013 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε
νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν είθνζη επηά (27) κειώλ
βξέζεθαλ παξόληα ηα είθνζη ηέζζεξα (24) δειαδή:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1.
Αβδνύινο πύξνο
Πξόεδξνο Γ.. 1.
Μαξνύζεο Υαξάιακπνο
2.
Μηραιόπνπινο Μηραήι Αληηπξόεδξνο Γ.. 2.
Παπαδάθεο Γεώξγηνο
3.
Υξηζηάθνο ηαύξνο
Γξακκαηέαο Γ.. 3.
Σζάθνο Κσλζηαληίλνο
4.
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο
Αληηδήκαξρνο
5.
Καινγεξίλεο Ηιίαο
Αληηδήκαξρνο
6.
Κνπηζνληθνιήο Υαξάι.
Αληηδήκαξρνο
7.
Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο
Αληηδήκαξρνο
8.
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Π. Αληηδήκαξρνο
9.
νπξιάο Ισάλλεο
Αληηδήκαξρνο
10. Αιεηθέξε Παλαγηώηα
11. Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
12. Κνιιηάθνο Ισάλλεο
13. Λύξαο Υαξάιακπνο
14. Πεηξάθεο Υξήζηνο
15. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
16. ηαζάθεο Παλαγηώηεο
17. Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα
18. Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο
19. Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο
20. Σζάθνο Πέηξνο
21. Υαξακήο Αληώληνο
22. Μέληεο Γεώξγηνο
23. Κξππσηόο Παλαγηώηεο
24. Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο
Η πλεδξίαζε έγηλε παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ηξαθιή Σξηρείιε.
Από ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ
εθπξνζώπσλ ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Κνληνζηαζάθνο Δπζύκηνο ηεο Γ.Κ.
Μνιάσλ, Μπηιιίλεο Παλαγηώηεο Γ.Κ. Νεάπνιεο, Σδάθαο Γεώξγηνο Σ.Κ. Διαίαο, Ρακάθεο Κσλ/λνο
Σ.Κ. Κνπιεληίσλ, Βαξβαξέζζνο Γεώξγηνο Σ.Κ. Λαρίνπ, θαξκνύηζνο Παλαγηώηεο Σ.Κ.
Μεηακόξθσζεο, Υνπζάθνο Γεκήηξηνο Σ.Κ. Μνλεκβαζίαο, Υξηζηνθνξάθεο Παλαγηώηεο Σ.Κ.
Ννκίσλ, Καξνύλεο Μηραήι Σ.Κ. Παθίσλ.
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ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θ. Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην ηέηαξην (4ν) ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο έδσζε ην ιόγν ζηνλ αληηδήκαξρν θ. Μαπξνκηράιε Κσλ/λν θαη δειώλνληαο θώιπκα
θαηά ην άξζξν 99 ηνπ Ν. 3463/2006, απερώξεζε από ηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ. Σελ πξνεδξεία αλέιαβε ν αληηπξόεδξνο θ. Μηραιόπνπινο Μηραήι.
ηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο θαπζίκσλ & ειαηνιηπαληηθώλ γηα ηελ θάιπςε ησλ
αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ πεξίνδν 2012-2013, έρνπλ αλαδεηρζεί ηέζζεξηο (4) πξνκεζεπηέο θαη
έρνπλ ππνγξαθεί ηζάξηζκεο ζπκβάζεηο κε ιήμε ηζρύνο εληόο ηνπ δηαζηήκαηνο 6-7/3/2013, ηα
ζηνηρεία ησλ νπνίσλ αλαθέξνληαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα:

Αξηζκόο
ζύκβαζεο

Πξνκεζεπη
ήο

4431/63-2012

Γξαθάθεο Γ.
Υαξάιακπνο

4478/73-2012

Αβδνύινο Γ.
Θεόδσξνο

4564/73-2012

Κνθηλάο
Απόζηνινο

4477/73-2012

Αθνί
θάγθνπ
Ο.Δ

Δίδνο

Πεηξέιαην θίλεζεο
Βελδίλε
ακόιπβδε
Πεηξέιαην θίλεζεο
Βελδίλε
ακόιπβδε
Πεηξέιαην θίλεζεο
Βελδίλε
ακόιπβδε
Διαηνιηπαληηθά
Πεηξέιαην
ζέξκαλζεο

Δθηηκώκελε
πνζόηεηα
πνπ ζα
αλαισζεί
σο ηε ιήμε
ηζρύνο

Τπόινηπε
πνζόηεη
α

84.222

69148

15074

7.311

5189

2122

67.907

53.800

14.107

4.493

4.020

473

48.799

38.666

10.133

0,00

0,00

0,00

2.646

2.222

424

10.000

9.000

1.000

Πνζόηεηα
(Lit)

Δθηηκώκελε
πίζησζε
πνπ ζα
δηαηεζεί σο
ηε ιήμε
ηζρύνο

Τπόινηπν
πηζηώζεσλ
κε Φ.Π.Α

138.793,22

121.762,82

17.030,40

109.527,65

96.166,40

13.361,25

73.227,77

59.423,18

13.804,59

33.882,56

24.679,03

9.203,53

Πνζό
ζύκβαζεο
κε Φ.Π.Α

Δπίζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ εηήζησλ αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ πξνθεξύρζεθε δηεζλήο αλνηθηόο
δηαγσληζκόο πξνϋπνινγηζκνύ 359.040,00 επξώ κε Φ.Π.Α, ν νπνίνο ζα γίλεη ηελ 14ε Μαξηίνπ
2013.
Δπεηδή σο ηελ αλάδεημε λένπ αλαδόρνπ ηεο πξνκήζεηαο, απαηηείηαη ε δηαδηθαζία ηεο
θαηαθύξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ε δηελέξγεηα πξνζπκβαηηθνύ ειέγρνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο
ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 278 ηνπ λ.3852/2010, εθηηκώ όηη γηα δηάζηεκα πεξίπνπ
ελόο (1) κελόο ν Γήκνο δελ ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα πξνκήζεηαο θαπζίκσλ θαη ειαηνιηπαληηθώλ
θαη ην γεγνλόο απηό ζα επεξεάζεη ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθώλ ππεξεζηώλ.
Από ηελ αλάγλσζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ζπκβάζεσλ ηνπ αλσηέξσ πίλαθα, πξνθύπηεη όηη
όιεο νη ζπκβάζεηο δηαζέηνπλ ππόινηπα πηζηώζεσλ θαη πνζνηήησλ πνπ κπνξνύλ λα δηαηεζνύλ
κέζσ παξάηαζεο ηεο ηζρύνο ησλ ζπκβάζεσλ απηώλ, όπσο πξνθύπηεη θαη από πξάμεηο ηνπ
Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ (βι. αξηζ. 17/2011-43/2011 θ.α Σ θιηκαθίνπ) ζηηο νπνίεο επηζεκαίλεηαη
όηη: «..ην δηθαίσκα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, παξάηαζεο ηεο ζπκβάζεσο ύζηεξα από ζπκθσλία

ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ, κέρξη ηελ αλάδεημε λένπ πξνκεζεπηή θαη ηελ ππνγξαθή ηεο λέαο
ζύκβαζεο, είλαη λόκηκν ζην κέηξν πνπ δελ ζα ππάξμεη θαηά ην ρξόλν ηεο παξάηαζεο ππέξβαζε
ησλ πνζνηήησλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε, σο θαη πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ
Γήκνπ».
Γηα ην ζθνπό απηό εμαζθαιίζηεθε ε ζύκθσλε γλώκε ησλ πξνκεζεπηώλ ησλ ελεξγώλ
ζπκβάζεσλ, ηελ νπνία ζέησ ππόςε ζαο.
Καηόπηλ απηώλ,

Δηζεγνύκαη

Όπσο ην Γεκνηηθό πκβνύιην κε απόθαζή ηνπ, παξαηείλεη ηελ ηζρύ ησλ ζπκβάζεσλ γηα
ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ειαηνιηπαληηθώλ, πνπ πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ θαη ιήγνπλ εληόο
ηνπ δηαζηήκαηνο 6-7/3/2013, έσο ηελ αλάισζε ησλ ππνινίπσλ πηζηώζεσλ ή πνζνηήησλ πνπ
δηαζέηνπλ απηέο θαηά ηε ιήμε ηνπο, ζε πεξίπησζε πνπ απηό ζπκβεί πξώην ή σο ηελ ππνγξαθή
ηεο λέαο ζύκβαζεο, θαζόηη απηό δελ δεκηνπξγεί ππέξβαζε ησλ πνζνηήησλ πνπ θαζνξίδνληαη
ζηε δηαθήξπμε θαη απνηεινύλ αληηθείκελν ησλ ππό παξάηαζε ζπκβάζεσλ θαη σο εθ ηνύηνπ δελ
επηθέξνπλ πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Γήκνπ.
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Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππόςε ην
πεξηερόκελν ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εηζήγεζε, ησλ άξζξσλ
65 θαη 225 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε:

Απνθαζίδεη Οκόθωλα

Σελ παξάηαζε ηεο ηζρύνο ησλ ζπκβάζεσλ γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη
ειαηνιηπαληηθώλ, πνπ ιήγνπλ εληόο ηνπ δηαζηήκαηνο 6-7/3/2013, έσο ηελ αλάισζε ησλ
ππνινίπσλ πηζηώζεσλ ή πνζνηήησλ πνπ δηαζέηνπλ απηέο θαηά ηε ιήμε ηνπο, ζε πεξίπησζε πνπ
απηό ζπκβεί πξώην ή σο ηελ ππνγξαθή ηεο λέαο ζύκβαζεο, θαζόηη απηό δελ δεκηνπξγεί
ππέξβαζε ησλ πνζνηήησλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε θαη απνηεινύλ αληηθείκελν ησλ ππό
παξάηαζε ζπκβάζεσλ θαη σο εθ ηνύηνπ δελ επηθέξνπλ πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ
Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηνλ πην θάησ πίλαθα:

Αξηζκόο
ζύκβαζεο

Πξνκεζεπη
ήο

4431/63-2012

Γξαθάθεο Γ.
Υαξάιακπνο

4478/73-2012

Αβδνύινο Γ.
Θεόδσξνο

4564/73-2012

Κνθηλάο
Απόζηνινο

4477/73-2012

Αθνί
θάγθνπ
Ο.Δ

Δίδνο

Πεηξέιαην θίλεζεο
Βελδίλε
ακόιπβδε
Πεηξέιαην θίλεζεο
Βελδίλε
ακόιπβδε
Πεηξέιαην θίλεζεο
Βελδίλε
ακόιπβδε
Διαηνιηπαληηθά
Πεηξέιαην
ζέξκαλζεο

Δθηηκώκελε
πνζόηεηα
πνπ ζα
αλαισζεί
σο ηε ιήμε
ηζρύνο

Τπόινηπε
πνζόηεη
α

84.222

69148

15074

7.311

5189

2122

67.907

53.800

14.107

4.493

4.020

473

48.799

38.666

10.133

0,00

0,00

0,00

2.646

2.222

424

10.000

9.000

1.000

Πνζόηεηα
(Lit)

Δθηηκώκελε
πίζησζε
πνπ ζα
δηαηεζεί σο
ηε ιήμε
ηζρύνο

Τπόινηπν
πηζηώζεσλ
κε Φ.Π.Α

138.793,22

121.762,82

17.030,40

109.527,65

96.166,40

13.361,25

73.227,77

59.423,18

13.804,59

33.882,56

24.679,03

9.203,53

Πνζό
ζύκβαζεο
κε Φ.Π.Α

Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 39/2013.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ.
Ο Πξόεδξνο θαα
Ο Γξακκαηέαο
Σα Μέιε
Ο Αληηπξόεδξνο
Υξηζηάθνο ηαύξνο
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο Αληηδήκαξρνο
Μηραιόπνπινο Μηραήι
Καινγεξίλεο Ηιίαο Αληηδήκαξρνο
Κνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο Αληηδήκαξρνο
Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο Αληηδήκαξρνο
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ. Αληηδήκαξρνο
νπξιάο Ισάλλεο Αληηδήκαξρνο
Αιεηθέξε Παλαγηώηα
Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
Κνιιηάθνο Ισάλλεο
Λύξαο Υαξάιακπνο
Πεηξάθεο Υξήζηνο
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
ηαζάθεο Παλαγηώηεο
Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα
Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο
Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο
Σζάθνο Πέηξνο
Υαξακήο Αληώληνο
Αθξηβέο Απόζπαζκα
Μέληεο Γεώξγηνο
Η Δηδηθή Γξακκαηέαο
Κξππσηόο Παλαγηώηεο
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο
Παπαδάθε Δπγελία
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