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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της  συνεδρίασης αριθμ. 41/2016      της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Αλμωπίας
Αριθμ. Απόφ: 273/2016 Θέμα: Παράταση  της  με  αριθμ.  34287/4-12-2015  σύμβασης 

προμήθειας καυσίμων. 

     
      Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 09 Δεκεμβρίου,  του έτους 2016,  ημέρα  
Παρασκευή   και  ώρα 10:00΄  π.μ.   συνεδρίασε  έκτακτα  η  Οικονομική   Επιτροπή  του  Δήμου 
σύμφωνα με την παρ.6 εδ. γ΄ του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), ύστερα από 
έγγραφη πρόσκληση του  Δημάρχου  με  αριθμό 32652/08-12-2016 που  δόθηκε  στο  κάθε  μέλος 
χωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010.
     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών 
προσήλθαν τέσσερις  (4), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παρούτογλου  Νικόλαος 
(Αντιπρόεδρος),  ως Προεδρεύων 

1. Μπίνος Δημήτριος - Πρόεδρος

2. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος 2. Μπάτσης Χρήστος
3. Γούδης Γεώργιος 3. Κετικίδης Ιωάννης

4. Μπογδάνης Μιχαήλ (που  δεν παρουσιάσθηκαν  αν και 
κλήθηκαν  νόμιμα)

 
        Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος  του Δήμου Αλμωπίας, Πασόης Ν. Ιωάννης, για 
την τήρηση των πρακτικών.
       Ο  κ. Γούδης Γεώργιος, εκλεγμένος στην Οικονομική Επιτροπή ως 2ο αναπληρωματικό μέλος 
(αριθμ.152/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με ΑΔΑ  771ΠΩΨΩ-ΖΡ9)   ήταν παρών  στη 
συνεδρίαση, στη  θέση του παραιτηθέντα τακτικού μέλους κ. Ζαχαριάδη Κων/νου. Ο κ. Γούδης 
Γεώργιος  κλήθηκε   να  παραβρεθεί  στη  παρούσα  συνεδρίαση  ως  2ο   αναπληρωματικό  μέλος, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 9 παρ. 11 του 
Κανονισμού Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής (αριθμ. 71/2011 απόφαση Δημ. Σ/λίου), διότι 
το εκλεγμένο 1ο αναπληρωματικό μέλος κ. Δόντσος  Χρήστος αφού κλήθηκε να παραβρεθεί   στη 
παρούσα συνεδρίαση δήλωσε ότι θα απουσιάζει λόγω εργασίας.  
       Σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ.2  του  Ν. 3852/2010  “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα  Καλλικράτης”  και  το  άρθρο  6  παρ.7  του 
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Κανονισμού Λειτουργίας  Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου   Αλμωπίας  (απόφαση του  Δημοτικού 
Συμβουλίου  αριθμ.71/2011)   προεδρεύων στην  παρούσα συνεδρίαση ήταν ο  κ. Παρούτογλου 
Νικόλαος Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής  διότι,  ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και 
Δήμαρχος κ. Μπίνος Δημήτριος  απουσίαζε  από τη σημερινή  συνεδρίαση .
        Ο Προεδρεύων της Οικονομικής Επιτροπής  κ. Παρούτογλου Νικόλαος, κήρυξε την έναρξη 
της έκτακτης - κατεπείγουσας συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό   θέμα της ημερήσιας 
διάταξης,  έδωσε το λόγο στον κ.  Τσιμτσιρίδη  Γεώργιο μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και 
Αντιδήμαρχος Οικονομικών, ο οποίος  ανέφερε ότι η έκτακτη συνεδρίαση γίνεται με τη διαδικασία 
του κατ’ επείγοντος λόγω στο ότι, ακυρώθηκε η κανονική διαδικασία νέας ανάθεσης και δύναται 
να εκμεταλλευτεί ο Δήμος   άρθρο της υπάρχουσας σύμβασης προμήθειας καυσίμων. 
        Εν  συνεχεία,   ο  Προεδρεύων της  Ο.Ε.   έθεσε  υπόψη του Σώματος  το  άρθρο 75  του 
Ν.3852/2010, με το οποίο ορίζονται τα εξής:  «Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή  
μπορεί  να επιδοθεί  ή  να γνωστοποιηθεί  την  ημέρα της συνεδρίασης.  Στην πρόσκληση πρέπει  να  
αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση  
η επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων». 
Βάσει των ανωτέρω, ζήτησε την έγκριση της Ο.Ε. για το κατεπείγον του θέματος.

Τα Μέλη της Ο.Ε.  λαμβάνοντας υπόψη:
• την εισήγηση των ανωτέρω  
• τις διατάξεις του άρθρου   75 του Ν.3852/2010
• το περιεχόμενο του προαναφερόμενου θέματος, το οποίο πρέπει να συζητηθεί λόγω της 

κατεπείγουσας φύσης του

Αποφασίζει ομόφωνα
     Τη  συζήτηση του θέματος  σχετικά με  την ‘’Παράταση της  με  αριθμ.  34287/4-12-2015 
σύμβασης προμήθειας καυσίμων’’  από την στιγμή που η Ο.Ε. με την απόλυτη πλειοψηφία του 
συνολικού αριθμού των παρόντων Μελών, αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα είναι κατεπείγον.

       Κατόπιν ο Προεδρεύων της Επιτροπής έθεσε υπόψη της επιτροπής  το αριθμ. πρωτ. 32017/01-
12-2016   έγγραφο  του  Τμήματος  Οικονομικών   Υπηρεσιών  του  Δήμου  Αλμωπίας, στο  οποίο 
αναφέρονται  τα εξής:
  

“..............ΘΕΜΑ: Παράταση της με αριθ. 34287/4-12-2015 σύμβασης καυσίμων

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της ανωτέρω σύμβασης «η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι δώδεκα 
μήνες από την υπογραφή της. Σε περίπτωση που εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος δεν 

εξαντληθούν  οι  ποσότητες  που  περιλαμβάνονται  στην  παρούσα,  η  διάρκεια  της  σύμβασης 
μπορεί  να παραταθεί  μέχρι  την  εξάντλησή τους,  εφόσον κριθεί  σκόπιμο από τον Δήμο.  Στην 
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περίπτωση αυτή,  ο  ανάδοχος υποχρεούται  να ικανοποιήσει  το αίτημα του Δήμου με  το ίδιο 
ακριβώς ποσοστό έκπτωσης, με αυτό της προσφοράς του».

Από τα στοιχεία που τηρούνται στην υπηρεσία μας, κατά το χρόνο λήξης της ανωτέρω σύμβασης 
δεν έχουν εξαντληθεί οι προβλεπόμενες ποσότητες καυσίμων.

   Λαμβάνοντας  υπόψη  τα  ανωτέρω  και  την  από  10-11-2016   γνωμοδότηση  της  επιτροπής 
διενέργειας της διαγνωστικής διαδικασίας για την προμήθεια καυσίμων σε συνέχεια  της οποίας 

υπογράφηκε    η  ανωτέρω  σύμβαση,  εισηγούμεθα  τη  παράταση  της  σύμβασης  μέχρι  την 
εξάντληση του συμβατικού τιμήματος και των ποσοτήτων.

    Το κατεπείγον γίνεται γιατί  ακυρώθηκε η κανονική διαδικασία νέας ανάθεσης και δύναται να 
εκμεταλλευτεί ο Δήμος το άρθρο 4 της υπάρχουσας σύμβασης. ................”

Κατόπιν ο Προεδρεύων  της Ο. Ε. κάλεσε τα μέλη  να ψηφίσουν σχετικά.  
Η Οικονομική  Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. την εισήγηση του Προεδρεύων
2. το άρθρο 4 της ανωτέρω σύμβασης προμήθειας καυσίμων
3. τις διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του ν.3852/2010
4. το   υπ. αριθμ. πρωτ. 32017/01-12-2016 έγγραφο του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου  

Αλμωπίας, 
και κατόπιν διαλογικής συζήτησης,                          

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

         Εγκρίνει την παράταση της με αριθμ.  34287/4-12-2015 σύμβασης  προμήθειας καυσίμων 
μέχρι την εξάντληση του συμβατικού τιμήματος και των ποσοτήτων.   

                                  Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ.  273/2016
…………………………………………………………………………………………………

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.
Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                                    ΤΑ   ΜΕΛΗ 
(Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν      Υ π ο γ ρ α φ έ ς)

     ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  Αριδαία  09 Δεκεμβρίου    2016

   Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ο.Ε.

  
    ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ
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