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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 171/2015 

από το πρακτικό της 24
ης

/01-12-2015 τακτικής  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

  

 

Θέμα 2
ο
 : Λήψη απόφασης για την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης, που προβλέπεται στη 

σύμβαση της προμήθειας: «Προμήθεια υγρών καυσίμων» για τη Δημοτική Ενότητα 

Ευρυμενών του Δήμου Αγιάς. 

 

 

Στo Δημαρχείο Αγιάς, σήμερα Τρίτη 01/12/2015, ώρα 10:30 π.μ., συνήλθε σε δημόσια τακτική 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 12301/27-

11-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, 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. 

 

Στη συνεδρίαση προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος Γρηγόριος Καλαγιάς λόγω της δικαιολογημένης απουσίας του 

Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής Αντώνη Γκουντάρα. 

 

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

τα παρακάτω έξι (6) μέλη:  

Παρόντες 

1. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος 2. Γιαννουλέα Χριστίνα, Αναπληρωματικό Μέλος  

3. Ζιούλη Αναστασία, Μέλος  4. Ριζούλης Στέφανος, Μέλος 

5. Σμυρλής Βασίλειος, Μέλος 6. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Μέλος 

Απόντες 
7. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος

1
  

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

Διοικητικών Υπηρεσιών Ορφανουδάκη Βικτώρια. 

 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

Θέμα 2
ο
 : Λήψη απόφασης για την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης, που προβλέπεται στη 

σύμβαση της προμήθειας: «Προμήθεια υγρών καυσίμων» για τη Δημοτική Ενότητα 

Ευρυμενών του Δήμου Αγιάς. 

 

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός, 

που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

                                                 
1
 Απουσίαζε νόμιμα λόγω της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Κ.Ε.Δ.Ε. στην Αθήνα. 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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«Η από 28/04/2015 (Α.Δ.Α.Μ.:  15SYMV002738402 2015-04-29 ) σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του 

Δήμου Αγιάς και του προμηθευτή Σελήνη Νικόλαο  του Κωνσταντίνου, «Υγρά Καύσιμα»,   με 

Α.Φ.Μ.:045307515 Δ.Ο.Υ.: Β΄ Λάρισας,  και έδρα: Στόμιο Λάρισας, στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια 

καυσίμων  για τη Δ.Ε. Ευρυμενών, βάση της υπ’ αριθμ.  40/2015 (ΑΔΑ: 75ΤΦΩ6Ι-9ΩΦ) κατακυρωτικής 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής μετά τη διενέργεια του σχετικού Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή 

Διαγωνισμού, έχει γίνει εξάντληση των δαπανών ως προς το κομμάτι του πετρελαίου κίνησης και της βενζίνης. 

 

Βάση του άρθρου 18 της υπ’ αριθμ. 17102/23-12-14 διακήρυξης του διαγωνισμού για την «προμήθεια υγρών 

καυσίμων και λιπαντικών» καθώς και του άρθρου 9 της από 28/04/2015 (Α.Δ.Α.Μ.: 15SYMV002738402 

2015-04-29) σύμβασης, δίνεται η δυνατότητα πριν την εξάντληση των δαπανών των καυσίμων και 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.  

 

 Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε: 

1. Όπως ενεργοποιηθεί το δικαίωμα προαίρεσης για το κομμάτι του πετρελαίου κίνησης και της βενζίνης 

αμόλυβδης, δηλαδή αύξηση της συμβατικής αξίας κατά 20% , 

2. Να γίνει συμπληρωματική σύμβαση κατά ποσό 3.328,37€ μαζί με ΦΠΑ 23%, που αφορά   Πετρέλαιο 

κίνησης: 2.704,60€  & Βενζίνη αμόλυβδη: 623,77€. 

3. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.6641 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, με τίτλο: 

«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων». 

 

Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις. 

Τα μέλη της μειοψηφίας Γρηγόριος Καλαγιάς και Αθανάσιος Τριανταφύλλου δήλωσαν τα εξής: 

«Επισημάναμε και στον αρχικό  διαγωνισμό την μεγάλη ποσότητα καυσίμων σε σχέση με το εκτελούμενο έργο 

και τις ανάγκες του δήμου μας. Θεωρούμε επομένως απαράδεκτη και προκλητική την οποιαδήποτε υπέρβαση 

των ήδη υπερδιογκωμένων ποσοτήτων καυσίμων. Καταψηφίζουμε την εισήγηση». 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη  
- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, 

- τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 4 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»,  

- 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, 

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

την προμήθεια: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών»,  

- το άρθρο 9 της από 28/04/2015 (Α.Δ.Α.Μ.: 15SYMV002738402 2015-04-29 ) σύμβασης του Δήμου 

Αγιάς και του προμηθευτή Σελήνη Νικόλαου του Κωνσταντίνου - «Υγρά Καύσιμα», 

- την τοποθέτηση των μελών της Επιτροπής Γρηγόριου Καλαγιά και Αθανάσιου Τριανταφύλλου, 

 

Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία  

 
Α. Εγκρίνουμε την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης για το κομμάτι του πετρελαίου κίνησης και 

της αμόλυβδης βενζίνης, δηλαδή αύξηση της συμβατικής αξίας κατά 20%, στην από 28/04/2015 

(Α.Δ.Α.Μ.:  15SYMV002738402 2015-04-29) σύμβαση του Δήμου Αγιάς και του προμηθευτή Σελήνη 

Νικόλαου του Κωνσταντίνου - «Υγρά Καύσιμα»,  με Α.Φ.Μ.:045307515 Δ.Ο.Υ.: Β΄ Λάρισας, και έδρα το 

Στόμιο Λάρισας, διότι έχει γίνει εξάντληση των δαπανών ως προς το κομμάτι του πετρελαίου κίνησης και 

της αμόλυβδης βενζίνης. 
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Β. Εγκρίνουμε την τροποποίηση της από 28/04/2015 (Α.Δ.Α.Μ.:15SYMV002738402 / 2015-04-29) 

σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και του προμηθευτή Σελήνη Νικόλαου του Κωνσταντίνου - «Υγρά 

Καύσιμα»,  με Α.Φ.Μ.:045307515 Δ.Ο.Υ.: Β΄ Λάρισας, και έδρα: Στόμιο Λάρισας, και τη σύνταξη 

συμπληρωματικής σύμβασης ποσού 3.328,37€ μαζί με ΦΠΑ 23%, (πετρέλαιο κίνησης: 2.704,60€  και 

αμόλυβδη βενζίνη: 623,77€), κάνοντας χρήση του δικαιώματος προαίρεσης που προβλέπεται στο άρθρο 9 

της από 28/04/2015 (Α.Δ.Α.Μ.: 15SYMV002738402 / 2015-04-29) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και 

του προμηθευτή Σελήνη Νικόλαου του Κωνσταντίνου. 

 

Γ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.6641 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, με τίτλο: 

«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων», σε βάρος του οποίου έχει 

διατεθεί η σχετική πίστωση με την υπ’ αριθμ. 196/2014 (ΑΔΑ: ΩΙΕΔΩ6Ι-2ΦΥ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

 

Δ. 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. 

 

Μειοψήφισαν τα μέλη της Επιτροπής Γρηγόριος Καλαγιάς και  Αθανάσιος Τριανταφύλλου για τους λόγους 

που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 171/2015. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Αντιπρόεδρος    Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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