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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 7/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 116/2015
«Περί παρατάσεως της διάρκειας συμβάσεων προμήθειας καυσίμων».
Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι οκτώ (28) του μηνός Απριλίου 2015, ημέρα της
εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 7/23.04.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι δύο (22) δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αβδούλος Σπύρος
Πρόεδρος Δ.Σ.
1.
Βελιώτης Ευστάθιος
Αντ/δρος Δ.Σ.
2. Χαραμή–Νατιώτη Αλεξάνδρα Γραμματέας Δ.Σ.
2.
Λεκάκης Δημήτριος
3. Καλογερίνης Ηλίας
Αντιδήμαρχος
3.
Μαρούσης Χαράλαμπος
4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
4.
Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή
5. Μαυρομιχάλης Κων/νος
Αντιδήμαρχος
5.
Σταθάκης Νεκτάριος
6. Σουρλάς Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
7. Τραϊφόρος Παναγιώτης
Αντιδήμαρχος
8. Τσαφατίνου Κατερίνα
Αντιδήμαρχος
9. Αλειφέρη Παναγιώτα
10. Βουνελάκης Γεώργιος
11. Γεωργακάκου Αικατερίνη
12. Δρίβας Θεόδωρος
13. Κολλιάκος Ιωάννης
14. Παπαδάκης Πιερρής
15. Πετράκης Χρήστος
16. Σπυριδάκου Θεοδούλη
17. Χριστάκος Σταύρος
18. Δουμάνη Σοφία
19. Κόκκορης Παναγιώτης
20. Κουλουβάκος Βασίλειος
21. Λυριωτάκης Ιωάννης
22. Αναγνωστοπούλου Ελένη
Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.
Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ.
Μολάων, Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος
Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Σταθάκη Μαριάννα Τ.Κ. Ασωπού, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ.
Κουλεντίων, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός
Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Αρρώνης Παντελεήμων Τ.Κ. Παπαδιανίκων, Μπέλεσης Αλέξανδρος Τ.Κ.
Ρειχέας.
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το έκτο (6ο) θέμα της ημερήσιας
διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη Κωνσταντίνο ο οποίος είπε τα εξής:
Στα πλαίσια της διαδικασίας προμήθειας καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου
για την περίοδο 2014-2015 έχουν αναδειχθεί τρεις (3) ανάδοχοι προμηθευτές και έχουν
υπογραφεί ισάριθμες συμβάσεις, εκ των οποίων οι δύο (2) λήγουν στις 2-5-2015 και η μία (1)
στις 1-8-2015.
Στο άρθρο 7ο των συμβάσεων αυτών αναφέρεται ότι «Η διάρκεια της παρούσης ορίζεται σε

ένα έτος από σήμερα ή ως την ανάλωση του προϋπολογισμού ή της ποσότητας των ειδών, αν
αυτό συμβεί πρώτο.
Επίσης η διάρκεια της παρούσης δύναται να παραταθεί στην περίπτωση που στη λήξη της
δεν έχει προκύψει νέος προμηθευτής, ως την ανάλωση τυχόν υπολοίπων ποσοτήτων ή
πιστώσεων που διαθέτει αυτή κατά τη λήξη της διάρκειάς της, μετά από σύμφωνη γνώμη του
«προμηθευτή» και Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Από την ανάγνωση των στοιχείων των δύο (2) συμβάσεων που λήγουν στις 2-5-2015 και
αποτυπώνονται στο πάρα κάτω πίνακα προκύπτει ότι αυτές διαθέτουν υπόλοιπα πιστώσεων και
ποσοτήτων που μπορούν να διατεθούν μέσω παράτασης της ισχύος των συμβάσεων αυτών,
όπως αυτό προκύπτει και από πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλ. αριθ. 17/2011-43/2011
κ.α. ΣΤ κλιμακίου) στις οποίες επισημαίνεται ότι: «..το δικαίωμα της αναθέτουσας αρχής,

Αριθμός
σύμβασης

παράτασης της συμβάσεως ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μέχρι την
ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης, είναι νόμιμο στο μέτρο που
δεν θα υπάρξει κατά το χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη
διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου».

Προμηθευτή
ς

9276/
2.5.2014

Δρακάκης Γ.
Χαράλαμπος

9274
/2.5.2014

Κοφινάς
Απόστολος

Είδος

Πετρέλαιο
κίνησης
Βενζίνη
αμόλυβδη
Πετρέλαιο
κίνησης
Βενζίνη
αμόλυβδη

Ενδεικτ
Ποσότη
τα
(Lit)

Εκτιμώμ
ενη
ποσότητ
α ως τη
λήξη
ισχύος

Υπόλοιπη
ποσότητα
(Lit)

77.000

47600

29400

6.530

5800

730

31.500

29500

2000

700

110

590

Συμβατική
δαπάνη

Εκτιμώμεν
η δαπάνη
ως τη
λήξη
ισχύος

Υπόλοιπο
πιστώσεω
ν

127.004,5
0

83.385,78

43.618,72

48.506,50

41.281,80

7.224,70

Επίσης για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων
σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18) και της
αριθ.11543/εγκ.3/26.3.2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, προκηρύχθηκε διεθνής
ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός προϋπολογισμού 444.968,39 ευρώ, ο οποίος βρίσκεται σε
εξέλιξη στη πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
από 15-17/4/2015.
Επειδή ως την ανάδειξη νέου αναδόχου της προμήθειας απαιτείται η διαδικασία της
κατακύρωσης του αποτελέσματος και η διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου κατά τις διατάξεις
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 278 του ν.3852/2010, εκτιμώ ότι για διάστημα περίπου
δύο (2) μηνών ο Δήμος δεν θα
έχει τη δυνατότητα προμήθειας καυσίμων και το γεγονός αυτό θα επηρεάσει την εύρυθμη
λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών.
Λαμβάνοντας υπόψη:
1.
Τους όρους των αριθ. 9274 & 9276/2.5.2014 συμβάσεων και ειδικότερα του άρθρ. 7
αυτών.
2.
Τη σύμφωνη γνώμη των αναδόχων των ανωτέρω συμβάσεων την οποία θέτω υπόψη σας.
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Εισηγούμαι
Όπως το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του παρατείνει την ισχύ των συμβάσεων για
την προμήθεια καυσίμων που περιγράφονται ανωτέρω και λήγουν στις 2-5-2015, έως την
ανάλωση των υπολοίπων πιστώσεων ή ποσοτήτων που διαθέτουν αυτές κατά τη λήξη τους, σε
περίπτωση που αυτό συμβεί πρώτο ή ως την υπογραφή της νέας σύμβασης, καθότι αυτό δεν
δημιουργεί υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη και αποτελούν
αντικείμενο των υπό παράταση συμβάσεων και ως εκ τούτου δεν επιφέρουν περαιτέρω
οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση:
Αποφασίζει Ομόφωνα
Παρατείνει την ισχύ των συμβάσεων για την προμήθεια καυσίμων που περιγράφονται
ανωτέρω και λήγουν στις 2-5-2015, έως την ανάλωση των υπολοίπων πιστώσεων ή ποσοτήτων
που διαθέτουν αυτές κατά τη λήξη τους, σε περίπτωση που αυτό συμβεί πρώτο ή ως την
υπογραφή της νέας σύμβασης, καθότι αυτό δεν δημιουργεί υπέρβαση των ποσοτήτων που
καθορίζονται στη διακήρυξη και αποτελούν αντικείμενο των υπό παράταση συμβάσεων και ως εκ
τούτου δεν επιφέρουν περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 116/2015.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος
Χαραμή – Νατιώτη Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος
Αλεξάνδρα
Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος
Σουρλάς Ιωάννης Αντιδήμαρχος
Τραϊφόρος Παναγιώτης Αντιδήμαρχος
Τσαφατίνου Κατερίνα Αντιδήμαρχος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Δρίβας Θεόδωρος
Κολλιάκος Ιωάννης
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Χριστάκος Σταύρος
Δουμάνη Σοφία
Κόκκορης Παναγιώτης
Κουλουβάκος Βασίλειος
Λυριωτάκης Ιωάννης
Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Παπαδάκη Ευγενία
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