
 

        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 42/2011 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το  9ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 15/4/2011 

 ΘΕΜΑ 7ο (έκτακτο):«Λήψη απόφασης για συµπληρωµατική προµήθεια 
πετρελαίου θέρµανσης για την λειτουργία των αθλητικών χώρων του 
∆.∆ράµας» 
 

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Παρασκευή 15 του µηνός Απριλίου 2011 και ώρα 
13.30 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε 
κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από 
την αριθµ. 16856/12-4-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε 
νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
Ο κ. Χαρακίδης Κυριάκος  απουσίαζε δικαιολογηµένα και ενηµέρωσε έγκαιρα 
το σώµα για την απουσία του. Στη συνεδρίαση κλήθηκε κατά σειρά τα 
αναπληρωµατικό µέλος κ. Γρηγορίου Κυριάκος ο οποίος ήταν παρών στην 
συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση απουσία του προέδρου ,ο κ.Αντιπρόεδρος 
εισηγήθηκε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος  
Ζαχαριάδης Παύλος  
Γκάνης Σταύρος 
Γρηγορίου Κυριάκος 
Μαµσάκος Χριστόδουλος  
Χλιάρα Παναγιώτα  
Χαραλαµπίδης Ανδρέας   
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος   Μήτρου Γεώργιος 
 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, 
υπάλληλο του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
Ο κ. Αντιπρόεδρος εισηγούµενος το 7ο (έκτακτο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της Επιτροπής το αριθµ. πρωτ. 17390/13-4-2011 
έγγραφο του τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του 
∆. ∆ράµας µε το οποίο εισηγείται σχετικά µε το παραπάνω θέµα τα εξής: 

Σύµφωνα µε την 220/2010 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής 
επικυρώθηκε το πρακτικό για την προµήθεια καυσίµων (πετρέλαιο 
θέρµανσης) έτους 2011 και µε το αριθ. 55139/23-12-2010 συµφωνητικό, 
ανατέθηκε η εν λόγω προµήθεια στον µοναδικό συµµετέσχοντα  και  
µειοδότη κ. Κεσκίνογλου Ιωάννη  , µε ποσοστό έκπτωσης 0,5%. 



Με τον νόµο 3852/2010 «Σχέδιο Καλλικράτης» και µε την αριθ. 161/28-
02-2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου καταργήθηκε ο Αθλητικός 
Οργανισµός που συστάθηκε µε την 459/2006 Απόφ. του ∆.Σ. και 
περιλάµβανε το Αθλητικοπολιτιστικό Κέντρο ∆. Κραχτίδη, το ∆ηµοτικό 
Στάδιο, ∆ηµοτικό Γυµναστήριο Αθλοπαιδιών ∆ράµας και οι αρµοδιότητές – 
σκοποί  του, εντάχθηκαν στον υπό σύσταση Ο.Ε.Υ  ∆ήµου ∆ράµας.   
 Ο εν λόγω Αθλητικός Οργανισµός, στον προσωρινό προϋπολογισµό 
του τριµήνου, κάλυψε τις ανάγκες των αθλητικών χώρων του  σε πετρέλαιο 
θέρµανσης µε πρόχειρο διαγωνισµό και το απόθεµα του σήµερα έχει 
εξαντληθεί.  
          Για  την εύρυθµη λειτουργία των εν λόγω Αθλητικών χώρων και την 
κάλυψη των αναγκών απαιτείται η άµεση προµήθεια πετρελαίου 
θέρµανσης , η οποία εκτιµάται ότι έως το τέλος του έτους θα ανέλθει σε 
130.000 λίτρα και το ποσό που θα απαιτηθεί για να καλύψει την 
παραπάνω  δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των  140.000 ευρώ περίπου  και 
θα  βαρύνει τον Κ.Α. 15.6643 .  
 Για τον λόγο αυτό και σύµφωνα µε το άρθρο 25 ,παράγραφος 4 του 
11389/1993  (ΕΚΠΟΤΑ) ,  παρακαλούµε να λάβετε απόφαση για 
συµπληρωµατική σύµβαση µε τον ανάδοχο µειοδότη του ∆ήµου ∆ράµας, 
που προέκυψε από τον ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό της 17ης Νοεµβρίου 
2010, για την κάλυψη των αναγκών των Αθλητικών χώρων που 
εντάχθηκαν στον ∆ήµο ∆ράµας µε τους ίδιους όρους και το ίδιο ποσοστό 
έκπτωσης .   
 Για το έτος 2012 θα προβλεφθεί να συµπεριληφθούν στον ανοιχτό 
µειοδοτικό διαγωνισµό που θα ξεκινήσει στο τέλος του 2011, µαζί µε τις 
ανάγκες του ∆ήµου σε προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης και ανάγκες 
συνολικά των ανωτέρω αθλητικών κέντρων που αποτελούν πλέον υπηρεσίες 
του ∆ήµου µας.   
 
Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγησης της Υπηρεσίας,είδε µε το 
άρθρο 25 ,παράγραφος 4 του 11389/1993  (ΕΚΠΟΤΑ) 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

- Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση στον κ. Κεσκίνογλου Ιωάννη  την 
συµπληρωµατική προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης 130.000 λίτρων, 
δαπάνης  ποσού  140.000,00 ευρώ περίπου  που θα  βαρύνει τον Κ.Α. 
15.6643, σε εφαρµογή του   άρθρου 25 ,παράγραφος 4 του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α. 
11389/1999)  και για τους λόγους που αναπτύσσονται στο σκεπτικό της 
απόφασης, µε τους ίδιους όρους και ποσοστό έκπτωσης του µε αριθµ 
55139/23-12-10 συµφωνητικού προµήθειας καυσίµων του δήµου µας 
- Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης 
 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 42/2011 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο ρόεδρος          Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                       ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


