
1 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

 της 7/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

 Στον Πολύγυρο, σήμερα δώδεκα (12) του μηνός Απριλίου του έτους 2012, ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε έκτακτη 

συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με 

αριθ. 7/12.4.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ζαγγίλα, η 

οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 

του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

     Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο 

Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

 

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 18 Ευαγγελινός Δημήτριος 

2 Γκλάβας Γεώργιος 19 Σιμώνης Ιωάννης 

3 Βορδός Χρήστος 20 Λαφαζάνης Βασίλειος 

4 Κυριάκου Ιφιγένεια 21 Σταμούδης Ελευθέριος 

5 Λιόντας  Γεώργιος 22 Καπλάνης Θωμάς 

6 Σαράντη Μαρία 23 Γκολόης Γεώργιος 

7 Ζούνη Στέλλα 24 Αβέρης Αθανάσιος 

8 Πύρρος Ιωάννης 25 Παρθενιώτης Νικόλαος 

9 Πλιάκος Αστέριος 26 Μπάτσιος  Αστέριος 

10 Λακρός Αλέξανδρος 27 Βαγιωνάς  Αθανάσιος 

11 Σοφοτάσιος Χρήστος    

12 Βουλγαράκης Χρυσόστομο    

13 Κοντογιώργης Δημήτριος    

14 Δήμητσας Δημήτριος    

15 Δημητριάδης Χρήστος    

16 Χλιούμης Ανδρέας    

17 Μπογδάνος Κων/νος    

      

         ΑΠΟΝΤΕΣ : Ουδείς 

 

       Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

       Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας κ. Σαραφίδης Αναστάσιος, ο 

Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Μεταμόρφωσης κ. Μαχαίρας Ανδρέας, η πρόεδρος της 

Δημοτικής Κοινότητας Πολυγύρου κ. Ρόκου Άννα και ο Πρόεδρος της Τοπικής  Κοινότητας 

Βάβδου κ. Τυροβούζης Ιωάννης.  

 

 O πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης, έδωσε τον λόγο 

στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τα εξής: «προκειμένου ο Δήμος Πολυγύρου να 

προμηθευτεί καύσιμα και λιπαντικά για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών αποφάσισε την 

διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού στις δέκα (10) Απριλίου 2012, ο οποίος προέβη άγονος. 

Αριθμός θέματος : 1
ο
 μοναδικό Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της 

προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών 

Αριθμός Απόφασης : 104  

ΑΔΑ: Β49ΛΩΞΜ-0ΒΘ
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Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, προκειμένου να γνωμοδοτήσει 

για τον διαγωνισμό «Προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών», και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις 

της παρ. 3γ του άρθρου 3 & της παρ. 2 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ, το γεγονός ότι ο διαγωνισμός της 

10
ης

-4- 2012 που διενήργησε η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 8/2011 Απόφαση του Δ.Σ. 

Πολυγύρου ήταν άγονος σύμφωνα με το από 10
ης

-4
ου

-2012 Πρακτικού Παραλαβής και 

Αποσφράγισης Προσφορών και το γεγονός ότι οι ανάγκες του Δήμου σε καύσιμα και λιπαντικά είναι 

άμεσες και κατεπείγουσες, προτείνει στο δημοτικό Συμβούλιο την λήψη απόφασης για απευθείας 

ανάθεση της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών στον Δήμο Πολυγύρου. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη τις από 11-4-2012 προσφορές (οι οποίες υποβλήθηκαν 

αυθημερόν στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου) των παρακάτω προμηθευτών,: 

Α) κ. Φραντζή Ιωάννη, ο οποίος υπέβαλλε προσφορά (έκπτωση 0,01% επί του τιμολογίου της 

μελέτης) για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών των Δημοτικών Ενοτήτων Ανθεμούντα,  

Ορμύλιας και Πολυγύρου δαπάνης 258.755,09 € χωρίς ΦΠΑ  

Β) κ. Κυργιώτη Δημητρίου, ο οποίος υπέβαλλε προσφορά (έκπτωση 0,01% επί του τιμολογίου 

της μελέτης) για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών της Δημοτικής Ενότητας Ζερβοχωρίων 

δαπάνης 51.243,53 € χωρίς ΦΠΑ  

καλείται ν’ αποφασίσει για την απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών 

στους ανωτέρω προμηθευτές». 

 Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση έλαβε υπόψη: α) την από 12/4
ου

/2012 γνωμοδότηση 

της επιτροπής αξιολόγησης, β) τις διατάξεις της παρ. 3γ του άρθρου 3 & της παρ. 2 του άρθρου 23 του 

ΕΚΠΟΤΑ, γ) το γεγονός ότι η προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών είναι άμεσης προτεραιότητας και 

αναγκαία για την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία όλων των υπηρεσιών του Δήμου (Υπηρεσία 

Ύδρευσης, Καθαριότητας, Αστικής Συγκοινωνίας κ.λ.π.),δ)το γεγονός ότι δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον 

από άλλους προμηθευτές και η διεξαγωγή επαναληπτικού διαγωνισμού είναι εξαιρετικά χρονοβόρα, 

και μετά από διαλογική συζήτηση 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ο μ ό φ ω ν α  

 

 Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών των Δημοτικών 

Ενοτήτων Ανθεμούντα,  Ορμύλιας και Πολυγύρου ποσού 258.755,09 € χωρίς ΦΠΑ 

στον κ. Φραντζή Ιωάννη, (Πρατήριο Υγρών Καυσίμων) με έδρα τον Πολύγυρο. 

 Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών της Δημοτικής 

Ενότητας Ζερβοχωρίων ποσού 51.243,53 € χωρίς ΦΠΑ στον κ. Κυργιώτη 

Δημήτριο (Πρατήριο Υγρών Καυσίμων) με έδρα την Παλαιόχωρα. 

 Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση στον προϋπολογισμό του δήμου Πολυγύρου οικον. 

έτους 2012 ποσού 381.298,30 € με ΦΠΑ στους: 

Κ.Α. 02.10.6641.000, 02.15.6641.000, 02.20.6641.000, 02.25.6641.000, 

02.30.6641.000, 02.35.6644, με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων»,  

Κ.Α. 02.10.6641.001, 02.15.6641.001, 02.20.6641.001, 02.25.6641.001, 

02.30.6641.001 με τίτλο «Προμήθεια λιπαντικών» 

Κ.Α. 02.10.6643. με τίτλο «Προμήθεια πετρελαίου Θέρμανσης»  και στα ονόματα 

των παραπάνω δικαιούχων. 

  

   Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 104/2012 

       Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 12 - 4 - 2012 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ 

ΑΔΑ: Β49ΛΩΞΜ-0ΒΘ


