
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Απόσπασμα εκ του αριθμ. 16/2015 

 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                           πρακτικού συνεδριάσεως Δημοτικού 

    ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                   Συμβουλίου. 

                                                                                     

                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

Αριθμ. Απόφασης   144/2015       ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης της αριθμ. 5823/3-7-2014 

                                                                        σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων και 

                                                                        λιπαντικών»  
                          

       Πάτμος και στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Χώρας, σήμερα την 2
α
    του μηνός   

Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη   και ώρα  15.00  συνήλθε σε έκτακτη  συνεδρίαση το Δημοτικό 

Συμβούλιο Πάτμου κατόπιν της αριθμ. 5062/2-7-2015  εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου του, 

επιδοθείσα σε κάθε ένα εκ των Συμβούλων, σύμφωνα με  το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7-

6-2010). 

 Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου δεκαεπτά (17) μελών ευρέθησαν παρόντα  δέκα έξι  

(16), παρισταμένου και του  κ. Δημάρχου. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ 

1. ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 10. ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ 

2. ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

3. ΜΑΥΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗ 12. ΓΡΥΛΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

4. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 13. ΤΣΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 

5. ΠΕΝΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 14. ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

6. ΣΚΕΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15. ΦΕΓΓΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

7. ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 16. ΚΛΕΟΥΔΗ ΑΝΘΟΥΛΑ 

8. ΤΟΥΡΤΟΥΛΗΣ ΔΙΑΜ.   

9. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, αν και κλήθηκαν νόμιμα  

1. ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ    

Παρίσταται επίσης η Ελισσαίου Ελένη, Διοικητική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών. 

    Ο Πρόεδρος  εισηγήθηκε  το 1ο
ο
 θέμα της ημερησίας διατάξεως κι έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου:  

1.- Την αριθμ. 5823/3-7-2014 σύμβαση για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών η οποία 

έχει ισχύ μέχρι 2/7/2015. 

2.- Το γεγονός ότι ο Δήμος Πάτμου έχει προβεί στη διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού για την 

προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2015 και βρίσκεται στο στάδιο υπογραφής της 

σχετικής σύμβασης , η οποία όμως δεν μπορεί να ολοκληρωθεί λόγω του ότι ο ανάδοχος δεν μπορεί να 

προσκομίσει την απαραίτητη εγγυητική καλής εκτέλεσης της προμήθειας  διότι σύμφωνα με την Πράξη 

Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 65/ 28 Ιουνίου 2015) με θέμα: «Τραπεζική αργία βραχείας διαρκείας» 

«Η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου κηρύσσεται τραπεζική αργία. Η τραπεζική αργία 

καταλαμβάνει όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, 

περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του ν. 4261/2014 (Α΄ 107), το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα ιδρύματα πληρωμών 

του ν. 3862/2010 (Α΄ 113) και τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 4021/2011 (Α΄ 218), τα 

υποκαταστήματα και τους αντιπροσώπους ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος 

που εδρεύουν σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα». 

3.- Ότι από αύριο 3/7/2015 ο Δήμος Πάτμου θα αντιμετωπίσει δυσχέρειες στη λειτουργία του και 

κυρίως στη λειτουργία της τεχνικής υπηρεσίας εφόσον τα δημοτικά οχήματα και μηχανήματα θα 

ακινητοποιηθούν λόγω   έλλειψης καυσίμων. 

4.- Το άρθρο 3 της παραπάνω αναφερόμενης σύμβασης στο οποίο αναφέρεται ότι: 

 

ΑΔΑ: ΩΙΚΩΩΞΦ-ΑΓΖ



«ΑΡΘΡΟ 3 

Χρόνος ισχύος της σύμβασης 

1. Η παρούσα σύμβαση ισχύει από σήμερα και λήγει ακριβώς μετά από ένα έτος.  

2. Η παρούσα σύμβαση δύναται να παραταθεί για τρεις επί πλέον μήνες όσον αφορά την παροχή υγρών 

καυσίμων με τις εξής προϋποθέσεις:  

α) Εφόσον δεν μεταβληθούν οι όροι της παρούσας σύμβασης. 

β) Εφόσον δεν λειτουργήσει άλλο πρατήριο υγρών καυσίμων στην Πάτμο το οποίο θα διαθέτει υγρά 

καύσιμα από κοινές αντλίες και όχι αποκλειστικά με αυτόματους πωλητές. 

γ) Δεν καταγγελθεί από κανένα από τους δύο συμβαλλόμενους για οποιαδήποτε αιτία. 

δ) Εφόσον ισχύει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης που κατατέθηκε ως προς το 

συνολικό ποσό των προμηθευθέντων μέχρι τότε υλικών και ισχύει επίσης τον χρόνο της  παράτασης.  

3. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α) Λήξει η περίοδος ισχύος της και η τυχόν παράταση της σύμφωνα με το παράγραφο 2 του παρόντος 

άρθρου. 

β) Παραδοθούν τα λιπαντικά εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο επόμενο άρθρο. 

β) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις». 

από το οποίο προκύπτει ότι ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να παρατείνει την λήγουσα σύμβαση μέχρι 

31/8/2015, ημερομηνία λήξης της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προμήθειας.  

Έπειτα ο πρόεδρος κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν σχετικά 

 

    Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του , 

 Την εισήγηση του κ. προέδρου 

 Την αριθμ. 5823/3-7-2014 σύμβαση για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 

 Την Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 65/ 28 Ιουνίου 2015) με θέμα: «Τραπεζική αργία 

βραχείας διαρκείας» 

 Την ανάγκη παράτασης της υπάρχουσας σύμβασης για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου 

 Το άρθρο 93 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) 

 Το νόμο 3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α 

 

1.-Την παράταση της αριθμ. 5823/3-7-2014 σύμβασης για την προμήθεια υγρών καυσίμων και 

λιπαντικών, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης και σύμφωνα με 

το άρθρο 3 της εν λόγω σύμβασης  , μέχρι 31/8/2015,  ημερομηνία λήξης  της αριθμ GRH 102031 

εγγυητικής επιστολής της ALPHA BANK ποσού ύψους 4.939,66€. 

2.- Σε περίπτωση που εκλείψουν οι λόγοι της παράτασης και ο ανάδοχος  που έχει προκύψει από τον 

διαγωνισμό της 15
ης

 Ιουνίου 2015, προσκομίσει εγγυητική επιστολή ο Δήμος Πάτμου θα προβεί στην 

υπογραφή νέας σύμβασης.  

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  144/2015 και  

 Θα αποσταλεί σύμφωνα με το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010 στην 

       Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ για έλεγχο νομιμότητας. 

 Θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό τούτο και υπογράφεται ως εξής. 

     Ο Πρόεδρος                                                                Τα  Μέλη 

     Γαμπιέρης Αντ.                                    Σημαντήρης Ι.-Μαύρου Ν.-Πέντες Ελ.-Κοκκώνης Εκ.                                                                                       

                                                                   Μαραβέλιας Αντ.- Σκεμπές Ι.-Ευγενικός Παν.-Κλεούση Ανθ. 

ΑΔΑ: ΩΙΚΩΩΞΦ-ΑΓΖ



                                                                 Μαυρωνάς Σπ.-Φέγγαρος Αντ.-Κωνσταντάς Μ.- Τουρτουλής Δ. 

                                                                 Κάβουρας Λ.- Γρύλλης Παντ.- Τσαμπαλάκης Νικ. 

                                                                                         

                                                      Ακριβές Απόσπασμα 

                                                       Πάτμος, 3/7/2015  

                                                         Ο Δήμαρχος                                                                                    

                                                 

                                                                Στόικος Γρηγόρης 

ΑΔΑ: ΩΙΚΩΩΞΦ-ΑΓΖ
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