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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 12/2015 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήµερα την 22α του µηνός ΜΑΪΟΥ του έτους 2015, ηµέρα 

της εβδοµάδος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 15:00 συνεδρίασε το Δηµοτικό Συµβούλιο Σερρών, 

σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, ύστερα από την αριθµ. 12/22-05-2015 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δηµοτικούς 

Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 

τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης - 

Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του 

άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδοµένου ότι σε σύνολο 40 Δηµοτικών Συµβούλων, παρόντες 

ήταν 24, δηλαδή: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος ΔΣ) 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα 

Αναστασιάδης Αντώνιος      

Αραµπατζής Θεόδωρος  

Γαλάνης Στέργιος 

Γάτσιος Αθανάσιος 

Γάτσιος Ιωάννης 

Γκότσης Ηλίας  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης  

Γρηγοριάδης Χρήστος  

Δρίγκα Χρυσούλα  

Μεγαλοµύστακας Αναστάσιος 

Μπιτζίδου -Σαρακενίδου Σοφία 

Μυστακίδης Παύλος 

Ραµπότας Ευθύµιος 

Στεργίου Νικόλαος 

Τερζής Βασίλειος  

Τσαλίκογλου Δηµήτριος 
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Χαρίτος Χρήστος  

Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  

Χράπας Παντελής 

Χρυσανθίδης Βασίλειος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:   

Θεοχάρης Μιχαήλ (  Γραµµατέας  Δ.Σ.) 

Αναστασιάδης Ηλίας. 

Γεωργούλα Σουλτάνα 

Γιαννακίδης Δηµήτριος 

Δούκας Γεώργιος    

Ηλιοπούλου Σταλακτή 

Καδής Γεώργιος 

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος 

Καλώτα Παναγιώτα 

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος 

Καρύδας Νικόλαος 

Μερετούδης Δηµήτριος 

Μηλίδης Θεόδωρος 

Μοσχολιός Ζωγράφος 

Σούζας Ζαχαρίας 

Φωτιάδης Στέφανος. 

 

Οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών και Δηµοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύµφωνα 

µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς. 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., µετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δηµοτικού 

Συµβουλίου, ύστερα από την, οµόφωνα, σύµφωνη γνώµη του Σώµατος για το χαρακτήρα του 

κατεπείγοντος της συνεδρίασης σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, 

στην οποία ήταν παρών ο Δήµαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

 

 

……………………………..……….. 

……………………..….. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες  

    του Δήμου Σερρών και του Ν.Π. Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.  

Εισηγητής; Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 

……………………… 

…………….. 
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12Η     ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι ,  απαρτία υπάρχει και σας ευχαριστώ 

όλους αυτή την δύσκολη ώρα που ανταποκριθήκατε.  Λοιπόν,  το θέμα, 

όπως γνωρίζετε όλοι,  είναι κατεπείγον και είναι κατεπείγον διότι  

αφορά τα πετρέλαια του Δήμου και του νομικού του προσώπου.   

 

ΘΕΜΑ:  

Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες  

του Δήμου Σερρών και του Ν.Π. Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.  

Εισηγητής; Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα δώσω τον λόγο απευθείας στον κ ύριο Γαλάνη για να μην 

χρονοτριβούμε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) κυρίες  και κύριοι  συνάδελφοι.  Λίγο -  

πολύ… συνάδελφοι,  κυρίως οι  συνάδελφοι στην Οικονομική Επιτροπή 

γνωρίζουν τον μεγάλο διαγωνισμό που ξεκίνησε από πέρσι το 

καλοκαίρι.  Ο διαγωνισμός,  δηλαδή,  ο διεθνής οικονομικός περίπου στο 

1.000.000 για… τον Δήμο και όλα τα νομικά του πρόσωπα.  

 Έχει φτάσει στο στάδιο της δεύτερης διαπραγμάτευσης.  Δηλαδή,  

έγινε μια προσπάθεια μετά από την κήρυξη του σαν άγονο. Έγινε μια 

προσπάθεια πρώτη για την  διαπραγμάτευση και είμαστε στην φάση της  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

12η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ΑΣ ΜΑΙΟΥ 2015 

7 

δεύτερης προσπάθειας,  γιατί  και η πρώτη διαπραγμάτευση δεν είχε  

αποτέλεσμα.  

 Στην δεύτερη διαπραγμάτευση, επειδή όλα αυτά υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά, υπάρχουν δυο ενδιαφερόμενοι οι  οποίοι  κατέθεσαν 

ηλεκτρονικά τα έγγραφα τους και τις  προσφορές τους.  Αυτό είναι 

ευχάριστο γιατί  θέλω να ενημερώσω το Δημοτικό Συμβούλιο ότι  

υπάρχει  ενδιαφέρον.   

Επομένως σε όλο αυτό το διάστημα, πάντα σε συνεννόηση με τις  

υπερκείμενες Αρχές και το Ελεγκτικό Συνέδριο και με την 

Αποκεντρωμένη, κυρίως με το Ελεγκτικό,  έχει  γίνει  ένας πρόχειρος  

διαγωνισμός,  ένας… και ένας απευθείας για τον Δήμο.  

Επειδή,  όμως, οι  ανάγκες ήταν αυξημένες,  ξέρετε ότι  ο Δήμος 

έναν απευθείας διαγωνισμό τώρα, πριν από λίγο καιρό.  Βλέπω ότι  

είναι μεγάλες οι  ανάγκες.  Μας ενημερώνει το Τμήμα Κίνησης 

Οχημάτων ότι  κάναμε 15.000 ευρώ, δεν θα κρατήσουν για τρεις  

βδομάδες περίπου που υπολογίζαμε,  σύμφωνα με τ ις  μέχρι τώρα 

τουλάχιστον ενημερώσεις που είχαμε.  Θα κρατήσουν πολύ λιγότερο.  

Και συγχρόνως και επιπρόσθετα επειδή… δε ν θα επιτραπεί,  

τουλάχιστον σε αυτή την φάση,  δεν θέλει  απευθείας ανάθεση, 

έχουμε… ο Πρόεδρος,  κύριε Πρόεδρε,  πρέπει να περάσει από το 

Δημοτικό Συμβούλιο… πολύ εύκολο να περάσουμε την απευθείας 

ανάθεση από την Οικονομική Επιτροπή, και για αυτό ζητώ την 

κατανόηση και την δική σας και των συνάδελφων για να περάσουμε 

τον πρόχειρο,  ο οποίος είναι της τάξεως των 91.891,94 με ΦΠΑ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για πόσα λίτρα;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Τα λίτρα τα γράφει  πίσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμπληρωματικά… ότι  μιλάμε για  52.000 λίτρα πετρελαίου κα ι 3.500 

λίτρα αμόλυβδης γ ια τον Δήμο.   

2.000 λίτρα πετρελαίου και 1.000 λίτρα αμόλυβδης για το νομικό 

πρόσωπο. Αυτά…  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυο λόγια επιπλέον,  ενημέρωση του Σώματος.  Σήμερα ανοίχτηκαν και  

οι… προσφορές  για τον κυρίως διαγων ισμό, έτσι,  τον μεγάλο 

διαγωνισμό. Υπάρχουν δυο προμηθευτές…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός μικροφώνου) τα πούμε όμως τώρα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει.  Εγώ απλώς ενημερώνω το Σώμα. Δευτέρα οι  ενστάσεις,  Τρίτη 

η οικονομική προσφορά, Τετάρτη που μας έρχεται,  δ ιαπραγμάτ ευση 

για καλύτερη τιμή.  Όλα τα πρακτικά… στο Διαύγεια.  Κατακύρωση από 

την Οικονομική Επιτροπή κατά την Πέμπτη. Εγώ σας ενημερώνω, έτσι,  

επιγραμματική.  

 Την Τρίτη περίπου, 2 Ιουνίου,  πιθανόν να χρειαστεί  να κάνουμε 

πάλι έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο.  Και γιατ ί  σας το λέω έκτακτο; 

Μόλις τελειώσει η Οικονομική Επιτροπή πρέπει να έρθει  ξανά το θέμα 

στο Δημοτικό Συμβούλιο για να το στείλουμε για έγκριση συν 

προσυμβατικό έλεγχο,  ο οποίος θα διαρκέσει περίπου ενάμιση μήνα. 

Καταλαβαίνετε,  λοιπόν,  καταλαβαίνετε… γραφε ιοκρατία…  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε… σε μας από τον Ιούλιο του 14.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για αυτό ενημερώνω το Σώμα. Πιθανόν να χρειαστεί  να κάνουμε και  

άλλο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο.  Αλλιώς δεν  θα προλάβουμε,  

πραγματικά… αυτά τα λίτρα θα φτάσουν μέχρι να ρθει  η έγκριση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια έκτακτη Οικονομική, Δευτέρα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απλά… ομόφωνα το θέμα;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Συνάδελφοι,  ότι  χρειαστεί ,  να είναι έτοιμη, δηλαδή, η γραμματέας του 

δημοτικού συμβουλίου και μπορούμε να κάνουμε έκτακτη την 

Δευτέρα, για τον πρόχειρο μιλάω, γιατί  ο πρόχειρος… στον μεγάλο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στον μεγάλο διαγωνισμό. Σας είπα…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ο πρόχειρος,  ο  πρόχειρος είναι ,  Πρόεδρε,  μετά την σημερινή 

συνεδρίαση πρέπει να πάει στην Οικονομική Επιτροπή. Ή θα πάει 

εκτός ημερήσιας την Τρίτη ή αν προλάβει  η γραμματέας… θα ζητήσω 

να καλέσει τους συνάδελφους της Οικονομικής Επιτροπής να κάνουν 

έκτακτη την Δευτέρα. Για να προλάβει ο Δήμος,  σε περίπτωση 

εξάντλησης των καυσίμων,  σε περίπτωση εξάντλησης των καυσίμων 

που… το πιο πιθανό αυτό είναι…  

 

(Διάλογοι)  

 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

12η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ΑΣ ΜΑΙΟΥ 2015 

1

0 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(ομιλία εκτός  μικροφώνου) έχουμε και μια μέρα… να κερδίσουμε 

Σαββατοκύριακο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αν υπάρχουν ερωτήσεις επί  του θέματος ή και τοποθετήσεις;  Όχι.  

Ομόφωνα, ναι;  Σας ευχαριστούμε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σας ευχαριστώ πολύ.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμ ού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 327/2015)  

…………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας για την ανταπόκριση. Λήξη 

συνεδρίασης.   

 

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

………………… .  

…………  
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Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,  

λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και 

υπογράφηκε.  

 

327/ 2015:     Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων για τις  

ανάγκες του Δήμου Σερρών   και του Ν.Π. Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.   

 

 

Το Δηµοτικό Συµβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του ,  στο 

µοναδικό θέµα της  ηµερήσιας διάταξης ,  ύστερα από :  

 

α)  την υπ’  αριθµ .  22981/21-5-2015 εισήγηση του Τµ .  Προµηθειών του 

Δήµου ,  που έχει  ως εξής :  

 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 65 παρ .1 του Ν. 3852/2010 ¨ Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

Διοίκησης -Πρόγραµµα Καλλικράτης ¨  (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010):  ¨ Το 

δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει  για  όλα τα θέµατα που αφορούν το 

δήµο ,  εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόµου στην αρµοδιότητα 

τουδηµάρχου ή άλλου οργάνου του δήµου ή το ίδιο το δηµοτικό 

συµβούλιο µεταβίβασε σε επιτροπή του¨ .  Όσον αφορά ειδικότερα στην 

έγκριση διενέργειας ορισµένης δηµοτικής προµήθειας ,  υπηρεσίας ,  

εργασίας (Ελ .  Συν .  Τµ .  7  Πράξη 33/2012)  η αρµοδιότητα ανήκει στο 

Δηµοτικό Συµβούλιο και µόνο κατ ’  εξαίρεση ,  όταν η προµήθεια  

διενεργείται µε απευθείας ανάθεση ,  λόγω της συνδροµής εξαιρετικά 

επείγουσας περίπτωσης ,  αρµόδιο όργανο για την έγκρισή της είναι η 
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Οικονοµική Επιτροπή .  Το ίδιο όργανο (Οικονοµική Επιτροπή )  είναι ,  

καταρχήν ,  αρµόδιο για την διάθεση της σχετικής πίστωσης .  

 

Με την υπ .  αριθ .  605/2014 ΑΔΣ εγκρίθηκε η διενέργεια και ο τρόπος 

εκτέλεσης της προµήθειας καυσίµων για τις  ανάγκες του Δήµου 

Σερρών και των Ν .  Προσώπων προϋπολογισµού 858.106,70 €  χωρίς 

ΦΠΑ για το έτος 2015 (Αρ .  Μελέτης :  74/2014).  Με την υπ .  αριθ .  563 

Πρακτικό 35ο /2014 ΑΟΕ εγκρίθηκε η µελέτη και ο καθορισµός των 

όρων διενέργειας του διεθνούς διαγωνισµού βάσει της  οποίας 

εκδόθηκε η µε αριθµ .  64999/3-12-2014  διακήρυξη του Δηµάρχου 

Σερρών ,  η οποία δηµοσιεύθηκε στην επίσηµη εφηµερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αρ .  δηµοσίευσης 2014/S 236-414705 και 

αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΣ ενώ περίληψη της οποίας µε αριθµ πρωτ  

66096/9-12-2014 δηµοσιεύθηκε στο Τεύχος διακηρύξεων Δηµοσίων 

Συµβάσεων  (ΦΕΚ  737/12-12-2014),  στις Τοπικές εφηµερίδες  

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ,  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ,  ΝΕΑ 

ΠΟΡΕΙΑ ,  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ,  ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ και αναρτήθηκε στο 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ :  Β241;10-ΕΜΕ ,  στην ιστοσελίδα του Δήµου ,  στον πίνακα 

ανακοινώσεων του Δήµου και  κοινοποιήθηκε στις  οικείες 

επαγγελµατικές οργανώσεις .  

 

Επίσης ,  αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων 

Συµβάσεων µε συστηµικό αριθµό 3747,  στην πλατφόρµα του οποίου 

διεξήχθη ο ηλεκτρονικόςδιεθνής διαγωνισµός .  Στις 23-01-2015 ήταν η 

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού του ΕΣΗΔΗΣ .  Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των τεχνικών 

προσφορών έγινε από την αρµόδια επιτροπή στις  27/01/2015 και των 
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οικονοµικών στις  28/01/2015 και  συντάχθηκαν αυθηµερόν  τα  

πρακτικά ,  τα οποία και αναρτήθηκαν ηλεκτρο νικά στο ΕΣΗΔΗΣ .  

 

Με την αριθµ .  67/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του 

Δήµου αποφασίσθηκε ,  ¨Η κήρυξη του ανωτέρω διαγωνισµού ως 

άγονου συνεπεία της µη υποβολής προσφορών ,  η έγκριση της  χρήσης 

διαδικασίας διαπραγµάτευσης :  

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ TOY  

ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ενδεικτικής προϋπολογισθείσαςδαπάνης 858.106,70 €  χωρίς ΦΠΑ µε 

κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις  

εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής  

πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσής του ,  όπως διαµορφώνεται 

µε το εκάστοτε εκδιδόµενο εβδοµαδιαίο δελτίο τιµών της /νσης 

Εµπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών ,  για χρονικό διάστηµα 

12  µηνών από την υπογραφή της σύµβασης µε δικαίωµα χρονικής 

παράτασης της σύµβασης για άλλους τρεις  µήνες ,  εφόσον δεν  

καλυφθεί το ποσό της σύµβασης ,  µε την διαδικασία της 

διαπραγµάτευσης βάσει του άρθρου 25 παρ .1 α του ΠΔ 60/2007 και  

του άρθρου 23 παρ1& 2 του ΕΚΠΟΤΑ ,  µε την διαδικασία πρόσκλησης 

υποβολής προσφορών και δηµοσί ευση αυτής στον τοπικό τύπο (1 

εφηµερίδα ) ,  την αποστολή της στους συλλόγους Βενζινοπωλών Ν .  

Σερρών ,  στο επιµελητήριο Ν .  Σερρών ,  την ανάρτησή της στο 

πρόγραµµα διαύγεια ,  στην ιστοσελίδα του Δήµου µας και  

τοιχοκόλληση µε απόδειξη στον πίνακα ανακοινώσεων του  Δήµου ,  

σύµφωνα µε τους όρους της αριθµ .  πρωτ .  66096/9-12-2014 

διακήρυξης¨ .  
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Στη συνέχεια διαβιβάσθηκε φάκελος στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή 

Δηµοσίων Συµβάσεων για την χορήγηση σύµφωνης γνώµης περί της  

χρήσης διαδικασίας διαπραγµάτευσης .  

 

Το Δηµοτικό Συµβούλιο µε την απόφασή του αριθµ .  169/2015 µε ΑΔΑ 

9999910-!4 & ΑΔΑΜ 15REQ002652760,  καθόρισε την διενέργεια του 

διαγωνισµού µε δ ιαπραγµάτευση στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του 

ΕΣΗΔΗΣ κατόπιν της απόφασης αριθµ 220/2015 µε ΑΔΑ 7Υ3;;10-

ΛΧ3, της Οικονοµικής επιτροπής  για την έγκριση των πρακτικών του 

άγονου διαγωνισµού .  Καθορίσθηκαν οι  όροι της πρόσκλησης 

διαπραγµάτευσης και η περίληψη από τον Δήµαρχο µε αριθµ .  

13167/19-3-2015 µε ΑΔΑΜ  15PR0C002653790 & ΑΔΑ :  ;Η7Π;10-

ΚΧ5.  

 

-  Διαγωνισµός κατέστη εκ νέου άγονος και επαναλήφ θηκε η 

διαδικασία της διαπραγµάτευσης µε τις  αποφάσεις ,  του Δηµοτικού 

Συµβουλίου µε αριθµ .  279/2015 ΑΔΑ ;ΟΔΛ;10-ΥΥΖ & ΔΑΜ 

15REQ002740561.  Καθορίσθηκαν οι  όροι της πρόσκλησης 

διαπραγµάτευσης και η περίληψη από τον Δήµαρχο µε αριθµ .  

19227/29-4-2015 µε ΑΔΑ :68Τ0;10-ΥΗ4 & ΑΔΑM: 

15PROC002740927.  

 

Η καταληκτική ηµεροµηνία της δηµοπρασίας είναι η 15/05/2015 και 

στην πλατφόρµα του ΕΣΗΔΗΣ έχουν καταθέσει προσφορές δύο 

υποψήφιοι ανάδοχοι .  Επειδή ,  για να αναδειχθούν µειοδότες απαιτείται  

πράξη κατακύρωσης της οικονοµική ς επιτροπής έλεγχος νοµιµότητας 
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της Απ /νης /σης και σύµφωνα µε τον Ν .  3852/2010  να σταλθεί ο 

φάκελος της  προµήθειας στο ΣΤ’  Κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

για  

προσυµβατικό έλεγχο .  

 

 Επειδή:  

α)  για τον Δήµο Σερρών ,  η χρήση καυσίµων για την κίνηση 

αυτοκινήτων απορριµµατοφόρων για την καθαριότητα της πόλης ,  

επειδή οι  αγροτικοί και  λοιποί δρόµοι θέλουν συνεχή διάνοιξη λόγω 

της καλλιεργητικής περιόδου που ξεκίνησε ,  

 

β)   για τον ΟΠΑΚΠΑ ,   στις αθλητικές εγκαταστάσεις για την κίνηση 

διαφόρων  

οχηµάτων ,  χλοοκοπτικών και επειδή ,  η διαδικασία µε δ ιαπραγµάτευση 

της προµήθειας των καυσίµων θα καθυστερήσει πέραν της τρέχουσας 

ισχύουσας σύµβασης ,  να προβούµε στην διαδικασία του πρόχειρου 

διαγωνισµού για µέρος της προϋπολογισθείσας προµήθειας έτους 

2015.  

 

Οι εκθέσεις ανάληψης έτους 2015 για την προµήθεια καυσίµων έτους  

2015 ανά κωδικό έχουν εκδοθεί  στο σύνολο του ποσού του 

διαγωνισµού .  

 

- Δήµος έχει  ανάγκη από την προµήθεια καυσίµων για τις  ανάγκες 

του Δήµου Σερρών & του Ν .Π .  ΟΠΑΚΠΑ ,  της οποίας ο  

προϋπολογισµός δαπάνης ανέρχεται  στο ποσό των 71.891,04 Ευρώ µε 

ΦΠΑ, 58.448,00 €  χωρίς το ΦΠΑ .  Η προµήθεια θα εκτελεστεί  
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σύµφωνα µε τις  διατάξεις  του Ν .  2286/95,  του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ .  Υπ .  

Εσωτερ .  11389/8-3-1993) και για το λόγο αυτό ,  η  /νση Καθαριότητας 

του Δήµου συνέταξε τη µελέτη µε α ριθµ .   18/2015 & ο ΟΠΑΚΠΑ την 

µε αριθµ .  9/2015.  

Παρακαλούµε ,  για την έγκριση της διενέργειας της προµήθειας 

καυσίµων για τις  ανάγκες του Δήµου Σερρών & του Ν .Π .  ΟΠΑΚΠΑ ,  

της οποίας ο προϋπολογισµός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 

71.891,04 Ευρώ µε ΦΠΑ ,  58.448,00 €  χωρίς το ΦΠΑ .  

 

•  ψήφιση της πίστωσης ,  η έγκριση της δαπάνης ,  ο τρόπος εκτέλεσης 

της προµήθειας (πρόχειρος διαγωνισµός )  και η έγκριση των 

τεχνικών προδιαγραφών θα γίνουν µε  απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής »  και  

 

β)  το υπ '  αριθµ .  22869/21-05-2015 έγγραφο του Τµ .  Κίνησης 

Οχηµάτων του Δήµου ,  που έχει  ως εξής :  

 

 Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών για τα οποία είστε ήδη 

ενήµερος ,  σας υπενθυµίζουµε ότι  στην υπ '  αριθ .  16/2015 µελέτη 

προµήθειας καυσίµων (απευθείας  ανάθεση )  οι ποσότητες για 

πετρέλαιο κίνησης είναι 11.500 λίτρα και για αµόλυβδη βενζίνη 648 

λίτρα .  Επίσης ,  σας υπενθυµίζουµε ότι  σύµφωνα µε τα στοιχεία που και 

εσείς  διαθέτετε ,  η εβδοµαδιαία κατανάλωση πετρελαίου κίνησης είναι  

περίπου 5.000 λίτρα .  Συγκεκριµένα από την υπογραφή της απευθείας 

ανάθεσης στις  18-05-2015 έως και  σήµερα έχουν τροφοδοτηθεί τα  

οχήµατα και µηχανήµατα του Δήµου µε 4.500 λίτρα πετρελαίου 

κίνησης και 420 λίτρα αµόλυβδης βενζίνης .  
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Εκτιµάται ,  λοιπόν ,  ότι  µέσα στην επόµενη εβδοµάδα οι  παραπάνω 

ποσότητες θα εξαντληθούν .  

 

Για το λόγο αυτό και  για να µη δηµιουργηθεί  πρόβληµα στις  

υπηρεσίες του Δήµου από έλλειψη καυσίµων για το διάστηµα έως την 

υπογραφή της ετήσιας σύµβασης προµήθειας καυσίµων ,  ο διαγωνισµός 

της οποίας δ ιενεργείται από το Τµήµα Προµηθειών και σύµφωνα µε 

έγγραφη ενηµέρωση την οποία µας κάνατε στις  19/05/2015 µε την υπ '  

αριθ .  πρωτ .  22394 απάντησή σας ότι  η κατακύρωση και ο  

προσυµβατικός έλεγχος θα διαρκέσει πέραν του µηνός ,  σας 

παρακαλούµε να ενεργήσετε αναλόγως »,  και σχετική συζήτηση ,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Α .  Εγκρίνει  τη διενέργεια της προµήθειας καυσίµων για τις  ανάγκες 

του Δήµου Σερρών & του Ν .Π .  ΟΠΑΚΠΑ ,  προϋπολογισµού δαπάνης 

71.891,04 €  µε ΦΠΑ ,  58.448,00 € χωρίς ΦΠΑ ,  δεδοµένου του ότι ,  η 

διαδικασία µε διαπραγµάτευση της  προµήθειας των καυσίµων θα 

καθυστερήσει πέραν της τρέχουσας ισχύουσας σύµβασης και πρέπει να 

προχωρήσει η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού για µέρος της 

προϋπολογισθείσας προµήθειας έτους  2015, για να µη δηµιουργηθεί  

πρόβληµα στις  υπηρεσίες του Δήµου από έλλειψη καυσίµων για το 

διάστηµα έως την υπογραφή  της  ετήσιας σύµβασης προµήθειας 

καυσίµων .  
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Β .  Η ψήφιση της πίστωσης ,  η έγκριση της δαπάνης ,  ο τρόπος 

εκτέλεσης της προµήθειας (πρόχειρος διαγωνισµός )  και  η έγκριση των 

τεχνικών προδιαγραφών θα γίνουν µε απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής .  

 

Αναθέτει  στον κ .  Δήµαρχο τις  παραπέρα ενέργειες .  

 

……………………… . .  

……………… .  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.      

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ     

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

Ιλανίδου –  Βίλλιου Δέσποινα    ……………  

 

Αγιαννίδου -Αρβανίτη Σταυρούλα    ……………  
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Αναστασιάδης Άντώνιος              ……………  

 

Αραµπατζής Θεόδωρος      ……………  

 

Γαλάνης Στέργιος       ……………  

 

Γάτσιος Αθανάσιος       ……………  

 

Γάτσιος Ιωάννης       ……………  

 

Γκότσης Ηλίας        ……………  

 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης      ……………  

 

Γρηγοριάδης Χρήστος      ……………  

 

Δρίγκα Χρυσούλα       ……………  

 

Μεγαλοµύστακας Αναστάσιος     ……………  

 

Μπιτζίδου -Σαρακενίδου Σοφία     ……………  

 

Μυστακίδης Παύλος       ……………  
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Ραµπότας Ευθύµιος       ……………  

 

Στεργίου Νικόλαος       ……………  

 

Τερζής Βασίλειος       ……………  

 

Τσαλίκογλου Δηµήτριος      ……………  

 

Χαρίτος Χρήστος       ……………  

 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος      ……………  

 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης     ……………  

 

Χράπας Παντελής       ……………  

 

Χρυσανθίδης Βασίλειος      ……………  


