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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 

   ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

          ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ  
 

Απόσπασμα από το 23
ο
 πρακτικό της από 20-08-2019 συνεδρίασης 

 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέρου.  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

«Παράταση προμήθειας καυσίμων 2018-2019 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4740/14.08.2019 εισήγηση» 

 
 Σήμερα στις 30 Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Λέρου, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 

4749/16-08-2019  πρόσκληση, που εκδόθηκε από τον Πρόεδρο, και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη 

της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».     

  Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι στο σύνολο των επτά (7) μελών ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. Κόλιας Μιχαήλ (Πρόεδρος) 1. Κοντραφούρης Μιχαήλ-Αντιπρόεδρος 

2. Μπίλλης Νεκτάριος -(Μέλος Πλειοψηφίας) 2. Μαυρουδής Αντώνιος- Μιχαήλ-(Μέλος Μειοψηφίας) 

3. Μεραμπελιώτης Βασίλειος-(Μέλος Πλειοψηφίας) 3. Κοντραφούρης Αντώνιος (Μέλος Πλειοψηφίας) 

4. Μπαλαμπάνης Ευάγγελος-( Μέλος Πλειοψηφίας) 4.  

5.  Οι  οποίοι κλήθηκαν και δεν προσήλθαν 

6.   

7.   

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε, υπάλληλος του Δήμου Λέρου, για την ορθή τήρηση των πρακτικών, όπως 

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αμέσως 

άρχισε η συζήτηση των θεμάτων. 

 

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 111 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος στο σώμα το 1
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Παράταση 

προμήθειας καυσίμων 2018-2019 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4740/14.08.2019 εισήγηση», έθεσε υπόψη των 

μελών την Α.Π.: 4740/14-08-2019 εισήγηση της επιτροπής παραλαβής καυσίμων- λιπαντικών του Δήμου μας η 

οποία έχει ως εξής: 

 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Λέρος     14/08/2019        

   ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                 Αριθμ. Πρωτ. 4740 

   ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ  

                                                                                           Προς 

                                                                                                                                                                                         

                                                                                       Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λέρου.   

                                                                                                            

                            ΘΕΜΑ: Παράταση προμήθειας καυσίμων 2018-2019  
 

 Σας γνωρίζουμε  ότι λόγω της λήξης προμήθειας καυσίμων από τον προμηθευτή κ. Μαυρουδή Δημήτριο  

στις 21-08-2019 για το Δήμο Λέρου και ότι η διαδικασία νέας προμήθειας (2019-2020) απαιτεί κάποιο μεγάλο 

χρονικό διάστημα μέχρι την κατακύρωση της, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε την παράταση προμήθειας 

καυσίμων για δύο μήνες προκειμένου να καλυφθούν οι τρέχουσες ανάγκες του Δήμου Λέρου.  

  Επίσης σας ενημερώνουμε ότι στην υπ΄αρ.63/17-4-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Λέρου με ΑΔΑ: ΨΕΑ7ΩΛΓ-Τ2Β)  και στην υπ΄ αρ. πρωτ.2011/08-5-2018 Διακήρυξη  (18PROC003058426) , έχει 
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αναφερθεί ο όρος για τη δυνατότητα μονομερούς παράτασης για δύο μήνες χωρίς τροποποίηση της συμβατικής 

αξίας και των ποσοτήτων όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση. Ο όρος αυτός έχει αναφερθεί και στις υπ΄ 

αρ. πρωτ.3815/22-08-2018 (18SYMV003587192)(Δήμου Λέρου) σύμβαση με τον προμηθευτή, όπως όριζε  το 

Ελεγκτικό Συνέδριο  ΣΤ’ Κλιμάκιο - πράξη 58/2013 .  

 Βάση του άρθρου 221 παρ.11εδάφιο ζ του Ν.4412/2016 η επιτροπή παραλαβής καυσίμων-λιπαντικών (η 

οποία ορίστηκε με υπ αρ. 07/2019-ΑΔΑ ΨΡΕ7ΩΛΓ-ΧΗΟ  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέρου) 

γνωμοδοτεί  για την 2μηνη παράταση καυσίμων, με χρονική διάρκεια  από 22/08/2019 έως 21/10/2019 για τον 

Δήμο Λέρου ...» 
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρόσθεσε ότι προβλέφθηκε σχετικός όρος στην υπ’ αριθ. 13/2018 μελέτη με 

τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου & Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου για το έτος 2018-2019», η οποία 

δημοσιεύθηκε στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ και του ΚΗΜΔΣ. Επίσης προβλέφθηκε σχετικός όρος, στην 

με Α.Π.:2011/08-05-2018 με ΑΔΑΜ:18PROC003058426 2018-05-25-08 διακήρυξη του Δημάρχου Λέρου,  ο 

οποίος έχει ως εξής: «Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.  

Η διάρκεια της σύμβασης για την προμήθεια των καυσίμων ορίζεται σε 12 ημερολογιακούς μήνες αρχής 

γενομένης από την υπογραφή της και θα υπάρχει δυνατότητα μονομερούς παράτασης αυτής για δύο μήνες, με 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο, προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες 

του Δήμου, χωρίς τροποποίηση της συμβατικής αξίας και των ποσοτήτων, όπως προβλέπονται στην αρχική 

σύμβαση.….» και τέλος σχετικός όρος προβλέφθηκε στην με Α.Π.:2012/08-05-2019/ΑΔΑ:ΩΗ3ΨΩΛΓ-ΔΦΕ 

περίληψη διακήρυξης και στην με Α.Π.: 3815/22-08-2018 (18SYMV003587192) σύμβαση, μεταξύ του 

Δήμου Λέρου και του προμηθευτή κ. Μαυρουδή Δημητρίου. 

Κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου Λέρου οικ. έτους 2019, ο οποίος ψηφίστηκε με την 

αριθ. 171/2018 με ΑΔΑ:ΩΒΜΞΩΛΓ-7ΨΧ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την αριθ. 

76664/19-12-2018 με ΑΔΑ:Ω1ΜΨΟΡ1Ι-ΥΘΑ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αιγαίου, συμπεριλήφθηκε ο Κ.Α. 30.6641.0001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών 

μέσων», η διάθεση του οποίου έγινε με την υπ’ αριθ. 283/2019/ΑΔΑ:6ΠΨΨΩΛΓ-Β8Ψ απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης του Δημάρχου Λέρου. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε στα μέλη όπως εγκρίνουν την χρονική παράταση δύο (2) μηνών(από 22-

08-2019 έως 21-10-2019)  της προμήθειας καυσίμων 2018-2019 και κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή θέσεων και απόψεων και αφού 

έλαβε υπόψη της: 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 του Ν.3463/06 

 Τις διατάξεις του 4412/2016 

 Την αριθ. 171/2018 με ΑΔΑ:ΩΒΜΞΩΛΓ-7ΨΧ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και 

εγκρίθηκε με την αριθ. 76664/19-12-2018 με ΑΔΑ:Ω1ΜΨΟΡ1Ι-ΥΘΑ απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

 Την υπ’ αριθ. 283/2019/ΑΔΑ:6ΠΨΨΩΛΓ-Β8Ψ απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δημάρχου 

Λέρου 

 Την με Α.Π.: 4740/14-08-2019 εισήγηση της επιτροπής παραλαβής καυσίμων- λιπαντικών του 

Δήμου μας 

 Την υπ’ αριθ. 13/2018 μελέτη με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου & 

Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου για το έτος 2018-2019» 

 Την υπ’ αρ. 63/2018 με ΑΔΑ:ΨΕΑ7ΩΛΓ-Τ2Β απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Λέρου 

 Την με Α.Π.:2011/08-5-2018 Διακήρυξη  (18PROC003058426) διακήρυξη του Δημάρχου Λέρου   

 Την με Α.Π.:2012/08-05-2019/ΑΔΑ:ΩΗ3ΨΩΛΓ-ΔΦΕ περίληψη διακήρυξης 

 Την υπ’ αριθ. 131/2018 με ΑΔΑ:Ψ60ΕΩΛΓ-158 και ΑΔΑΜ:18AWRD003518203 2018-08-02 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κατακυρώθηκε η εν λόγω προμήθεια στον κ. 

Μαυρουδή Δημήτριο 

 Την με Α.Π.:47518/14-08-2018 ΑΔΑ:6ΔΓΩΟΡ1Ι-Ν9Β απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

 Την με Α.Π.: 3815/22-08-2018 (18SYMV003587192)  σύμβαση, μεταξύ του Δήμου Λέρου και του 

προμηθευτή κ. Μαυρουδή Δημητρίου 

 Την πρόταση το Προέδρου καθώς και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126563


ΑΔΑ: ΩΣΓ2ΩΛΓ-ΡΨΦ



 3 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τη χρονική παράταση της με Α.Π.: 3815/22-08-2018 (18SYMV003587192)  σύμβασης, μεταξύ 

του Δήμου Λέρου και του προμηθευτή κ. Μαυρουδή Δημητρίου, που αφορά την προμήθεια καυσίμων 2018-

2019 για το Δήμου Λέρου, για δύο μήνες (από 22-08-2019 έως 21-10-2019),  προκειμένου να καλυφθούν οι 

τρέχουσες ανάγκες του Δήμου μας, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της νέας προμήθειας καυσίμων για την 

περίοδο (2019-2020), χωρίς τροποποίηση της συμβατικής αξίας και των ποσοτήτων, τα οποία θα 

παραμείνουν όπως προβλέπονται στην προαναφερθείσα σύμβαση. 

 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.6641.0001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών 

μέσων» του προϋπολογισμού του Δήμου Λέρου οικ. έτους 2019, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 171/2018 με 

ΑΔΑ:ΩΒΜΞΩΛΓ-7ΨΧ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την αριθ. 76664/19-12-2018 

με ΑΔΑ:Ω1ΜΨΟΡ1Ι-ΥΘΑ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, η διάθεση 

του οποίου έγινε με την υπ’ αριθ. 283/2019/ΑΔΑ:6ΠΨΨΩΛΓ-Β8Ψ απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του 

Δημάρχου Λέρου. 

.……………….…………..………………………………………………………………………………….. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω. 

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 

                 

                α) Μπίλλης Νεκτάριος (υπ/φή)  

           ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ    β) Μεραμπελιώτης Βασίλειος (υπ/φή) 

       γ) Μπαλαμπάνης Ευάγγελος (υπ/φή)    
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