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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 17
ης

/25-8-2015 τακτικής  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

  

 

Θέμα 5
ο
 : Λήψη απόφασης για την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης, που προβλέπεται στη 

σύμβαση της προμήθειας : «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών» και 

συγκεκριμένα για το κομμάτι των λιπαντικών. 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Τρίτη 25/8/2015, ώρα 17:30 μ.μ., 

συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με 

αριθμό πρωτοκόλλου 8412/21-8-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Αντώνη Γκουντάρα, που 

δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010. 

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω επτά (7) μέλη:  

Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος 

3. Αναστασίου Ιωάννης, Αναπληρωματικό Μέλος 4. Γιαννουλέα Χριστίνα, Αναπληρωματικό Μέλος 

5. Ζιούλη Αναστασία, Μέλος 6. Μάρκου Σωτήριος, Μέλος 

7. Ριζούλης Στέφανος, Μέλος  

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο υπάλληλος, του Τμήματος 

Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας και Πολιτισμού Θεόδωρος Γκασδράνης και η Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης και Πληροφορικής Αγλαΐα Σοφλιού. 

 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

Θέμα 5
ο
 : Λήψη απόφασης για την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης, που προβλέπεται στη 

σύμβαση της προμήθειας : «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών» και 

συγκεκριμένα για το κομμάτι των λιπαντικών. 

 

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη της Οικονομικής 

Επιτροπής τα εξής: 
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«Με την υπ’ αριθμ. 40/2015 (ΑΔΑ: 75ΤΦΩ6Ι-9ΩΦ) με θέμα: «Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού 

για την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών», κατακυρώθηκε ο ηλεκτρονικός ανοικτός 

διεθνής διαγωνισμός με κωδικό ΑΔΑΜ: 14PROC002512710/2014-12-30 για την προμήθεια με τίτλο: 

«Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών». Για την εκτέλεση της προμήθεια υπογράφηκε μεταξύ του 

Δήμου Αγιάς και του προμηθευτή Σιώχα Βασιλείου του Αντωνίου, «Υγρά Καύσιμα – Λιπαντικά – 

Αξεσουάρ», με Α.Φ.Μ.:029814040, Δ.Ο.Υ.: Α΄ Λάρισας,  και έδρα: 22
ο
 χλμ Επαρχιακής Οδού Λάρισας - 

Αγιάς, Τ.Κ.:40003, Τηλ.: 2494071397 η από 28/04/2015 (Α.Δ.Α.Μ.:  15SYMV002737934 2015-04-29) 

σύμβαση. 

 

Βάση του άρθρου 18 της υπ’ αριθμ. 17102/23-12-14 (ΑΔΑ: Ω918Ω6Ι-Ο1Γ) διακήρυξης του διαγωνισμού για 

την «προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών» καθώς και του άρθρου 9 της από 28/04/2015 

(Α.Δ.Α.Μ.:15SYMV002737934 2015-04-29) σύμβασης, δίνεται η δυνατότητα πριν την εξάντληση των 

δαπανών των καυσίμων και λιπαντικών όπως αυτές έχουν προϋπολογιστεί στην με αριθμό 22/2014 μελέτη στο 

Τεύχος ενδεικτικού Π/Υ του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα 

να ενεργοποιήσει τη διαδικασία δικαιώματος προαίρεσης (option), δηλαδή μπορεί να ζητήσει αύξηση των 

παραπάνω δαπανών και της προϋπολογισθείσας αξίας αυτών μέχρι και 20%, εφόσον τούτο κριθεί σκόπιμο και 

επωφελές. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα του Δήμου:  

- για τα καύσιμα, με το ίδιο ακριβώς ποσοστό έκπτωσης με αυτό της προσφοράς του και για το ίδιο ακριβώς 

είδος καυσίμου.  

- για τα λιπαντικά με την ίδια ακριβώς τιμή, με αυτή της προσφοράς του.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου εισηγείται: 

- να ενεργοποιηθεί το δικαίωμα προαίρεσης για το κομμάτι των λιπαντικών, δηλαδή αύξηση της συμβατικής 

αξίας κατά 20% διότι έχει γίνει εξάντληση των δαπανών ως προς το κομμάτι των λιπαντικών. 

- τροποποίηση της σύμβασης κατά ποσό 2.917,13€ μαζί με ΦΠΑ 23% (λόγω ενεργοποίησης του 

δικαιώματος προαίρεσης) σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6644 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές 

ανάγκες» . 

 

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ.  Καλαγιάς Γρηγόριος είπε στην τοποθέτησή του: «Πρέπει να ελέγξουμε 

για ποιο λόγο βγήκαμε παραπάνω. Μήπως κάτι δεν κάναμε σωστά; Μήπως η αποθήκευση στο χώρο τον 

σφαγείων δεν είναι σωστή επιλογή και έχουμε απώλειες. Θα υπερψηφίσουμε αλλά πρέπει να γίνει έλεγχος». 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αντώνης Γκουντάρας είπε στην τοποθέτησή του: «Φυσικά και θα πρέπει να 

εξετάσουμε τα στοιχεία, ώστε να δούμε τους λόγους που δεν είμαστε στους στόχους μας. Ο κ. Ριζούλης που 

είναι και υπεύθυνος να το δει με την υπηρεσία και στην επόμενη Επιτροπή να μας εκθέσει τους λόγους που 

εξαντλήσαμε τα προϋπολογισθέντα λιπαντικά πριν τη λήξη της χρονιάς». 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 25 του ΕΚΠΟΤΑ, 

- την υπ’ αριθμ. 40/2015 (ΑΔΑ: 75ΤΦΩ6Ι-9ΩΦ) με θέμα: «Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού 

για την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών», 

- το άρθρο 18 της υπ’ αριθμ. 17102/23-12-14 (ΑΔΑ: Ω918Ω6Ι-Ο1Γ) διακήρυξης του διαγωνισμού για 

την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών»,  

- την από 28/04/2015 (Α.Δ.Α.Μ.:  15SYMV002737934 2015-04-29) σύμβαση του Δήμου Αγιάς και του 

προμηθευτή Σιώχα Βασιλείου του Αντωνίου, «Υγρά Καύσιμα – Λιπαντικά – Αξεσουάρ», 

- την υπ’ αριθμ. 196/2014 (ΑΔΑ: ΩΙΕΔΩ6Ι-2ΦΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, καθορίσθηκαν οι όροι διακήρυξης διαγωνισμού και διατέθηκαν οι 

σχετικές πιστώσεις για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2015, 

- την παρατηρήσεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Επιτροπής, 

και μετά από συζήτηση  
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Αποφασίζει ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνει την ενεργοποιηθεί το δικαίωμα προαίρεσης για το κομμάτι των λιπαντικών, δηλαδή αύξηση της 

συμβατικής αξίας κατά 20%, στην από 28/04/2015 (Α.Δ.Α.Μ.:  15SYMV002737934 2015-04-29) σύμβαση 

του Δήμου Αγιάς και του προμηθευτή Σιώχα Βασιλείου του Αντωνίου, «Υγρά Καύσιμα – Λιπαντικά – 

Αξεσουάρ», διότι έχει γίνει εξάντληση των δαπανών ως προς το κομμάτι των λιπαντικών. 

 

Β. Εγκρίνει την τροποποίηση της από 28/04/2015 (Α.Δ.Α.Μ.:  15SYMV002737934 2015-04-29) σύμβασης 

μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του προμηθευτή Σιώχα Βασιλείου του Αντωνίου, «Υγρά Καύσιμα – 

Λιπαντικά – Αξεσουάρ», με Α.Φ.Μ.:029814040, Δ.Ο.Υ.: Α΄ Λάρισας,  και έδρα: 22
ο
 χλμ Επαρχιακής Οδού 

Λάρισας - Αγιάς, Τ.Κ.:40003, Τηλ.: 2494071397, κατά ποσό 2.917,13€ μαζί με ΦΠΑ 23% (λόγω 

ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης). Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.6644 του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές 

ανάγκες», σε βάρος του οποίου έχει διατεθεί η σχετική πίστωση με την υπ’ αριθμ. 196/2014 (ΑΔΑ: 

ΩΙΕΔΩ6Ι-2ΦΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

  

Γ. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος  «Δι@ύγεια», αν αποσταλεί για 

έλεγχο νομιμότητας και να κοινοποιηθεί στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αγιάς για τα περαιτέρω. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 122/2015. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος    Τα παρόντα μέλη 

 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 

ΑΔΑ: 6ΞΑΓΩ6Ι-Ι4Υ


		2015-08-28T13:09:35+0300
	Athens




