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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 
27ης  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ συνήλθε σήμερα την 27η  Δεκεμβρίου 2019, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 15:00 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση  στην αίθουσα του δεύτερου ορόφου             
( παλαιού Δημοτικού Συμβουλίου) του Δημαρχείου Ναυπλίου σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από 
την υπ’ αριθμ. Πρωτ: 2100/27.12.2019 πρόσκληση της Προέδρου κας Ράλλη – Πιτσάκη Μαρίας, η 
οποία επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 σε κάθε ένα 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.    
 Διαπιστώθηκε απαρτία γιατί επί συνόλου δεκαπέντε ( 15) μελών, βρέθηκαν παρόντες δεκατέσσερα 
( 14). 
 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Πρόεδρος:         Ράλλη – Πιτσάκη Μαρία  -  Δημοτική Σύμβουλος 
Αντιπρόεδρος: Γαβρήλος Σταύρος -  Δημοτικός Σύμβουλος 
Μέλη:                 Χελιώτης Κωνσταντίνος - Δημοτικός Σύμβουλος 
                           Κατερινάκος  Χαράλαμπος – Δημοτικός Σύμβουλος εκ της  
                           μειοψηφίας  
                           Περράκης Γεώργιος – Δημοτικός Σύμβουλος εκ της μειοψηφίας 
                           Κορίλη Δήμητρα – Δημότισσα, Αναπληρώτρια του κ. 
                           Σαλεσιώτη Μιχαήλ – Δημότη 
                           Σαγκιώτη Ελένη – Δημότισσα, Αναπληρώτρια του κ. Καζά 
                           Ιωάννη - Δημότη 
                           Ψαρολόγου Μαρία - Δημότισσα 
                           Χατζόπουλος Γεώργιος - Δημότης 
                           Δημούλης Κωνσταντίνος - Δημότης 
                           Βαμβακά –Τζαβάρα Παρασκευή - Δημότισσα 
                           Περράκης Εμμανουήλ – Δημότης 
                           Παπακωνσταντίνου Αγγελική – Δημότισσα 
                           Χατζηνικολάου Μαριλένα – Εκπρόσωπος Εργαζομένων 
                                                                               
ΑΠΟΝΤΕΣ:        Πανοβράκου Ελένη - Δημότισσα 
     
 
Παρούσα στη συνεδρίαση ήταν η υπάλληλος του Ν.Π Σταύρου Άννα για την τήρηση των πρακτικών 
και η Διευθύντρια του Ν.Π. κα Ανδρεάδου Πολυξένη. 
 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και εισήγαγε 
τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως. 
 
ΘΕΜΑ 2ο: Χορήγηση παράτασης της σύμβασης προμήθειας καυσίμων έτους 2019. 
 
Ακολούθως το  λόγο έλαβε η   Πρόεδρος   κ. Ράλλη – Πιτσάκη Μαρία, η  οποία  έθεσε υπόψη του 
Σώματος    τα ακόλουθα  
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 α) Το από 16-12-2019 έγγραφο της εταιρείας Γ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ με αρ. πρωτ. 2060/21-12-2098 
Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. Δήμου Ναυπλιέων , περί αποδοχής παράτασης της υπ’ αριθμ. 1231/25-7-2019 
σύμβασης έως την 31-03-2020. 

 β) Τα υπ. αρ. 2067/19-12-2019 και 2054/13-12-2019  έγγραφα του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. Δήμου Ναυπλιέων , 
περί παράτασης της σύμβασης προμήθειας καυσίμων  

 γ) Το άρθρο 4 της υπ. αριθμ. 1231/25-07-2019 σύμβασης προμήθειας καυσίμων έτους 2019 
 δ) Τις διατάξεις του άρθρου 221 , παρ.1 , περ. ζ του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», φεκ 147Α/16 
 ε)  Το  πρακτικό της επιτροπής  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2019» ΔΗΜΟΥ 
ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ,  που  αφορά  εισήγησή  της  σχετικά  με  τη χορήγηση παράτασης τριών μηνών 
έως την 31-03-2020 , του αρχικού συμβατικού χρόνου (31-12-2019) της υπ. αριθμ. 1231/25-07-
2019 σύμβασης προμήθειας καυσίμων έτους 2019 με ανάδοχο την εταιρεία Γ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΕ. 
Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης. 
Στη συνέχεια ανέγνωσε το πρακτικό  της εν λόγω επιτροπής που αναφέρεται ως ακολούθως 

 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2019»  

ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 
 

   ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 1ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1231/25-7-2019       
   ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 ΤΟΥ ΔΟΠΠΑΤ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΜΕ  
   ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.  

 

Στο Ναύπλιο σήμερα την 27 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε 
συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ναυπλίου η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 
221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 4/2018 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπλιέων , προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την χορήγηση 
παράτασης της σύμβασης προμήθειας καυσίμων έτους 2018 με ανάδοχο την εταιρεία Γ. 
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ.  

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
1) Αλέξανδρος Σερετόπουλος ΠΕ, ως Πρόεδρος 

2) Χρήστος Μπακάλης  ΠΕ, ως τακτικό μέλος 

3) Δημήτρης Παπαϊωάννου ΤΕ, ως τακτικό μέλος 

 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού αφού έλαβε υπόψη της: 
α) Το από 16-12-2019 έγγραφο της εταιρείας Γ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ με αρ. πρωτ. 2060/16-12-2019 
Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. Δήμου Ναυπλιέων , περί αποδοχής παράτασης της υπ’ αριθμ. 1231/25-7-2019 
σύμβασης έως την 31-03-2020. 

β) Τα υπ. αρ. 2067/19-12-2019 και 2054/13-12-2019  έγγραφα του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. Δήμου Ναυπλιέων , 
περί παράτασης της σύμβασης προμήθειας καυσίμων  

γ) Το άρθρο 4 της υπ. αριθμ. 1231/25-07-2019 σύμβασης προμήθειας καυσίμων έτους 2019 
δ) Τις διατάξεις του άρθρου 221 , παρ.1 , περ. ζ του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», φεκ 147Α/16 
Εισηγείται  προς το Διοικητικό Συμβούλιο Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. Δήμου Ναυπλιέων: 

Τη χορήγηση παράτασης για τρεις(3) επιπλέον μήνες έως την 31-03-2020 , του αρχικού συμβατικού 
χρόνου (31-12-2019) της υπ. αριθμ. 1231/25-07-2019 σύμβασης ,  υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις 
βάσει του άρθρου 4 αυτής: 

α) ∆εν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων που 
καθορίζονται στην διακήρυξη και κατακυρώθηκαν στον προμηθευτή.  
β) Η παράταση θα γίνει µε τους ίδιους όρους και τιµές µε αυτές της αρχικής σύµβασης και  
γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόµου κατά τον χρόνο χορήγησης της. 

Για διαπίστωση των άνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό σε τρία (3) αντίγραφα, το οποίο αφού 
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αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
 

 
Ναύπλιο 20/12/2019 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΕΡΕΤΟΠΟΥΛΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

 
                                                         1) ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΚΑΛΗΣ 

                                                                      2)              ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΊΩΑΝΝΟΥ 
 
 

 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το  Σώμα να αποφασίσει  σχετικά . 

 
Το  Διοικητικό . Συμβούλιο αφού  έλαβε υπόψη  τα ανωτέρω εισηγηθέντα  από την Πρόεδρο  κ. 
Ράλλη – Πιτσάκη Μαρία  ,   την αριθ. πρ. 1231/25-07-2019  υπογραφείσα   σύμβαση ,την   με αρ. 
πρ. 2 2 9 1 0 /11-12-2018 διακήρυξη  του  Δήμου  για  την    ως  άνω  προμήθεια,  το  από  20-12-
2019     πρακτικό  της γνωμοδοτικής επιτροπής του διαγωνισμού, την ισχύουσα νομοθεσία,  τις 
διατάξεις των άρθρων 65,67 του Ν. 3852/2010΄   και   τις διατάξεις   του   Ν.    4412/16 (ΦΕΚ 147 
4/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ και μετά από διαλογική συζήτηση   

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
  
1.   Εγκρίνει  την  παράταση  της  αρ.  πρ.  1231/25-07-2019  σύμβασης    που    αφορά  την 

προμήθεια     καυσίμων   έτους   2019   που     έχει συνάψει ο ΔΟΠΠΑΤ με τον προμηθευτή με την 

επωνυμία Γ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ.  για 3 μήνες από  τη λήξη  της ,  σύμφωνα   με το από 20-12-2019  

της γνωμοδοτικής επιτροπής του διαγωνισμού υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

α)   Δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση    των ανά είδος   

ποσοτήτων       που καθορίζονται στην διακήρυξη και κατακυρώθηκαν στον προμηθευτή. 
β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους και τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης. 
γ) Η παράταση  δε θα  αντίκειται  σε ειδική  αντίθετη διάταξη νόμου  κατά το  χρόνο  χορήγησής 
της. 

 
2. Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο  για τις  περαιτέρω ενέργειες. 
 
Η απόφαση αυτή καθαρογράφτηκε και πήρε αριθμό απόφασης 98/2019 
 
  

ΝΑΥΠΛΙΟ 27-12-2019 

                     Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ                                                                                               
         ΡΑΛΛΗ – ΠΙΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

 
 
Ακριβές αντίγραφο  από το 
Βιβλίο των πρακτικών 
 Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
 
 
 
  ΣΤΑΥΡΟΥ  ΑΝΝΑ 
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