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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ  
ΝΟΜΟ  ΗΛΕΘΑ      
ΔΗΜΟ  ΑΝΔΡΘΣΑΘΝΑ -ΚΡΕΣΕΝΧΝ 
 
 
    Α  Π  Ο    Π  Α    Μ  Α  

Από ην πξαθηηθό ηεο 10εο ζπλεδξίαζεο  
ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο 

ηνπ Δήκνπ Αλδξίηζαηλαο -Κξεζηέλσλ, έηνπο 2011. 
 
 Αριθμός Απόθαζης :64 
 
                                     Π Ε Ρ Θ Λ Η Φ Η  
ΘΕΜΑ: «Έγκριζη πρακηικών δημοπραζίας για ηην προμήθεια κασζίμων 

για ηις ανάγκες ηοσ Δήμοσ για ηο τρονικό διάζηημα από 1/4/2011 εως 
31/12/2011 και καθοριζμός ημερομηνίας επαναληπηικής  δημοπραζίας». 

 
 Σηα Κξέζηελα θαη ην Δεκνηηθό Καηάζηεκα Δήκνπ Αλδξίηζαηλαο-Κξεζηέλσλ , 

ζήκεξα ηελ 13ε ηνπ κελόο Μαίνπ  ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Παξαζθεπή  θαη ώξα 10: 
00 π.κ. ζπλήιζε ζε θαηεπείγνπζα  ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ 
Αλδξίηζαηλαο –Κξεζηέλσλ , κεηά από ηελ ΑΠ 5783//13-05-2011 έγγξαθε 
πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο πνπ επηδόζεθε ζε όια ηα κέιε. 

     Δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν επηά (7 ) κειώλ 
ηεο βξέζεθαλ παξόληα  θαη ηα επηά  (7 ), ήηνη : 

 
                          Π Α Ρ Ο Ν Σ Ε                                     Α Π Ο Ν Σ Ε   
 1) Μπαλιούκος Διονύζιος , Πρόεδρος                       Οσδείς   
 2) Καρανηώνης Παναγιώηης 
 3) Κωζηόποσλος Γεώργιος       
 4) Υειμώνας Ανδρέας   
 5) Γεωργιλές Γεώργιος 

   6) Νικολακόποσλος Γεώργιος  
   7) Γεωργακόποσλος Μιληιάδης    

 
 Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο, ύζηεξα από ηε δηαπίζησζε απαξηίαο  

θαη κε ηελ παξνπζία ηνπ ππαιιήινπ ηνπ Δήκνπ Καξάκπεια Νηθόιανπ γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ, θήξπμε  ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε ην 
κνλαδηθό ζέκα ηεο δηάηαμεο σο εμήο: 

 
«Κύξηνη Σύκβνπινη,  

Με ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10 νξίδνληαη ηα εμήο: 
«Η πξόζθιεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπεο δεκνζηεύεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
δήκνπ. Η πξόζθιεζε επηδίδεηαη ή γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ 
πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα πνπ νξίδεηαη γηα ηε ζπλεδξίαζε. ε 
καηεπείγοσζες περιπηώζεις, ε πξόζθιεζε απηή κπνξεί λα επηδνζεί ή λα 
γλσζηνπνηεζεί ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο. Σηελ πξόζθιεζε πξέπεη λα 
αλαθέξεηαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ε ζπλεδξίαζε έρεη θαηεπείγνληα ραξαθηήξα. 
Πξηλ από ηε ζπδήηεζε ε επηηξνπή απνθαίλεηαη γηα ην θαηεπείγνλ ησλ ζεκάησλ.» 
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Ύζηεξα από απηό εθδώζακε ηελ ΑΠ 5783//13-05-2011 πξόζθιεζή καο γηα 
θαηεπείγνπζα ζπλεδξίαζε, κε ζέκα «Έγκριζη πρακηικών δημοπραζίας για 
ηην προμήθεια κασζίμων για ηις ανάγκες ηοσ Δήμοσ για ηο τρονικό 
διάζηημα από 1/4/2011 εως 31/12/2011 και καθοριζμός ημερομηνίας 
επαναληπηικής  δημοπραζίας» γηα ην ιόγν όηη ζην δηαγσληζκό γηα ηελ 
πξνκήζεηα θαπζίκσλ πνπ δηεμήρζε ηελ 12ε Μαΐνπ 2011  ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο 
πνπ θαηαξηίζακε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 46/2011 απόθαζή καο, δελ έιαβε κέξνο 
θαλέλαο πξνκεζεπηήο θαη πξέπεη λα απνθαζίζνπκε άκεζα γηα ηελ επαλαιεπηηθή 
δεκνπξαζία θαη ηε δεκνζίεπζε ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο,  δεδνκέλνπ όηη ν Δήκνο 
καο δελ ζα έρεη θαύζηκα γηα ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ, ησλ αληιηνζηαζίσλ, γηα ηα 
κεραλήκαηα θ.ιπ. κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία αλππέξβιεησλ πξνβιεκάησλ 
ζηελ παξνρή ππεξεζηώλ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ύδξεπζε, ζηελ 
θαζαξηόηεηα  ζηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνύ θαη απνςίισζεο , ζηε δεκηνπξγία 
αληηππξηθώλ δσλώλ κε όηη θηλδύλνπο κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη απηό , θ.ιπ. 

 
Σύκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξν 75 ηνπ Ν 3852/2010 , πξέπεη λα 
απνθαζίζνπκε πξώηα γηα ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο θαη ηεο ζπλεδξίαζεο  
 
Με βάζε ηα παξαπάλσ ζαο θαιώ λα ςεθίζνπκε ζρεηηθά. 
 

Η Οικονομική Επιηροπή 
αθνύ έιαβε ππόςε ηεο 

 ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ,  
 ηελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/10  
 ην πεξηερόκελν ηνπ ζέκαηνο, ιόγσ ηεο θαηεπείγνπζαο θύζεο ηνπ  

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Γηα ηo θαηεπείγνλ ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο  γηα ηελ 

«Έγκριζη πρακηικών δημοπραζίας για ηην προμήθεια κασζίμων για ηις 
ανάγκες ηοσ Δήμοσ για ηο τρονικό διάζηημα από 1/4/2011 εως 31/12/2011 
και καθοριζμός ημερομηνίας επαναληπηικής  δημοπραζίας» 

 
Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο είπε όηη ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο καο 

θαη κε ην πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ: 
Σηηο 12/5/2011 ζπλήιζε ε Επηηξνπή Δηαγσληζκνύ πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ 

αξηζ. 2/2011 απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηεμάγεη ηελ 
δεκνπξαζία γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ θαπζίκσλ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 
1/4/2011 κέρξη 31/12/2011. Σηε δεκνπξαζία γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ θαπζίκσλ δελ 
εκθαλίζηεθε θαλέλαο ελδηαθεξόκελνο. 
Σεκεηώλεηαη όηη ε δεκνπξαζία δηεμήρζε βάζεη ηεο ππ’  αξηζ. 46/2011 απόθαζεο 
ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 
θαη θαζνξίζηεθαλ νη όξνη ηεο δηαθήξπμεο ηνπ πξόρεηξνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ 
κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ (πεηξέιαην ζέξκαλζεο, 
βελδίλε super, βελδίλε ακόιπβδε). Αθνινύζσο εθδόζεθε από ην Δήκαξρν ε 
δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ ε νπνία δεκνζηεύηεθε ζηηο εθεκεξίδεο, ζύκθσλα κε 
ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. 
Η ππεξεζία,  καο ελεκεξώλεη όηη πξέπεη λα εγθξίλνπκε ην πξαθηηθό ηεο άγνλεο 
δεκνπξαζίαο θαη λα νξίζνπκε εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο επαλαιεπηηθήο 
δεκνπξαζίαο ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ηεο παξ. 1 , ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ 
ΕΚΠΟΤΑ, νξίδνληαο σο εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ 10 εκέξεο από 
ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην ΦΕΚ. 
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Σύκθσλα πάληα κε ηελ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο, κε δεδνκέλν όηη ε πιεζηέζηεξε 
εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζην ΦΕΚ είλαη ε Παξαζθεπή 20/5/2011,  ε όζν ην 
δπλαηό λσξίηεξε εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο επαλαιεπηηθήο δεκνπξαζίαο είλαη ε 
1/6/2011 εκέξα Τεηάξηε. 
  Η δεκνπξαζία ζα δηεμαγρζεί κε ηνπο ίδηνπο αθξηβώο όξνπο πνπ θαηαξηίζακε κε 
ηελ ππ’ αξηζ. 46/2011 απόθαζή καο. 
Καιώ ηελ Επηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 
Η  Οικονομική Επιηροπή 

 Αθνύ άθνπζε ηα όζα είπε πην πάλσ ν Πξόεδξόο ηεο, έιαβε ππόςεο ηεο ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ ΕΚΠΟΤΑ , ηνπ Ν 3852/2010, ηελ εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο θαη ην 
πξαθηηθό ηεο Επηηξνπήο Δηαγσληζκνύ, ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο  

 
ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΧΝΑ 

1)  Εγθξίλεη ην πξαθηηθό Δεκνπξαζίαο ηεο 12εο Μαίνπ 2011 γηα ηελ 
πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Δήκνπ από 1/4/2011 εσο 
31/12/2011, πνπ ζπλέηαμε ε αξκόδηα Επηηξνπή Δεκνπξαζίαο. 

2)  Κξίλεη ην δηαγσληζκό γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ άγνλν επεηδή δελ 
πξνζήιζε ζην δηαγσληζκό θαλέλαο ελδηαθεξόκελνο θαη δελ θαηαηέζεθαλ 
πξνζθνξέο θαη απνθαζίζεη ηε δηεμαγσγή επαλαιεπηηθήο δεκνπξαζίαο 
γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Δήκνπ από 1/4/2011 σο 
31/12/2011, κε ηνπο ίδηνπο αθξηβώο όξνπο πνπ θαηάξηηζε θαη ελέθξηλε κε 
ηελ ππ’ αξηζ. 46/2011 απόθαζή ηεο ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή. 

3)  Οξίδεη εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο επαλαιεπηηθήο δεκνπξαζίαο ηελ 
Τεηάξηε 1 Ινπλίνπ 2011, ζύκθσλα κε ηνπο ίδηνπο όξνπο. 

   
     Η απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 64/2011 
   Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο  

αθνινύζσο:  
 

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΑ ΜΕΛΗ 
ΜΠΑΛΘΟΤΚΟ ΔΘΟΝΤΘΟ 
 

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ 
ΝΘΚΟ 

ΚΑΡΑΝΣΧΝΗ ΠΑΝΑΓΘΧΣΗ 

 
 

 ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ ΓΕΧΡΓΘΟ 

  ΥΕΘΜΧΝΑ ΑΝΔΡΕΑ 
 

 
 

 ΓΕΧΡΓΘΛΕ ΓΕΧΡΓΘΟ 
 
ΝΘΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟ ΓΕΧΡΓΘΟ 
 

  ΓΕΧΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ ΜΘΛΣΘΑΔΗ 

 
                                           Ακριβές  Απόζπαζμα   

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ο.Ε.  

 
 

ΔΘΟΝΤΘΟ ΜΠΑΛΘΟΤΚΟ 


