
 

 
 

   
  

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
∆ΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 Πρακτικού  1/2022   έκτακτης  Συνεδρίασης οικονοµικής Επιτροπής . 

Στην Φιλιππιάδα σήµερα στις 07  του µηνός  Ιανουαρίου   του έτους 2022 ηµέρα 
Παρασκευή   και ώρα 10,00  η Οικονοµική Επιτροπή   συνήλθε σε δια 
περιφοράς   Συνεδρίαση  σύµφωνα µε   την εγκύκλιο 426/2020 µε αρ. πρωτ. 
77233/13-11-2020 και 643/69472/24-09-2021  του Υπουργείου Εσωτερικών για 
τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων κατά το διάστηµα εφαρµογής των µέτρων 
για τον περιορισµό της διασποράς του Κορωνοϊού στο ∆ηµοτικό Γραφείο ύστερα 
από την αρίθµ.115/05-01-2022 πρόσκληση του Προέδρου που δηµοσιεύθηκε και 
επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της Επιτροπής   για την   λήψη αποφάσεων στα 
παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης.  
 
 
ΘΕΜΑ:  Παράταση καταληκτικής προθεσμίας υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό της 

προμήθεια« Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης/κίνησης και λιπαντικών του Δήμου Ζηρού , του 

Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ζηρού , της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης , της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ζηρού και 

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζηρού για τα έτη 2022 -2024». 

   
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο  7 
µελών ήταν.  
 
    Π   Α   Ρ  Ο   Ν    Τ   Ε   Σ                                 Α   Π   Ο   Ν   Τ   Ε   Σ 
1. Νικόλαος Καλαντζής  ως Πρόεδρος  της Επιτροπής                            

2. Βασίλειος  Παπαβασιλείου  ως Τακτικό μέλος               

3. Μαρία Γάλλιου                   ./.       ./.         ./.                                           Κ α ν έ ν α ς  

4. Απόστολος Τάσσης            ./.       ./.        ./. 

5. Βασίλειος Ζάβαλης           ./.        ./.        ./. 

6. Δημήτριος Γιολδάσης      ./.         ./.        ./. 

7. Ευάγγελος Φίντζος          ./.         ./.        ./.                      

Στην Συνεδρίαση  παραβρέθηκε και ο Βασίλειος Αθανασόπουλος Υπάλληλος του 
∆ήµου    για την τήρηση των πρακτικών . 
 
ΘΕΜΑ       1ο  
Αριθµός Απόφασης   01/2022 
Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  , για το μοναδικό (01) θέμα της 

ημερήσιας διάταξης, καθώς και την απόφαση για την έγκριση της έκτακτης δια περιφοράς 

συνεδρίασης,   η  Επιτροπή λαμβάνοντας υπ’ όψιν,  

 Τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος αυτού όπως παραπάνω αναλυτικά αναφέρεται.  

 Την κατάσταση ψηφοφορίας με το θέμα ημερήσιας διάταξης της 1ης έκτακτης δια περιφοράς 

συνεδρίασης 2022, η οποία στάλθηκε   σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,  

ΑΔΑ: ΨΜΙ1ΩΡ0-ΡΨΔ



 

 
 

   
  

 

 Το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019,  Το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊού COVID 19 

και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του (αρ. φύλλου 55/11-3-2020),  

 Το με αρ. πρωτ.: 60249/22-9-2020 έγγραφο, την εγκύκλιο 426/2020 με αρ. πρωτ.: 77233/13-11-

2020 και 643/69472/24-09-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών για τις συνεδριάσεις των 

συλλογικών οργάνων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς 

του Κορωνοϊού. 

  Το Νόμο 3463/2006  

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018.  

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 εδ.1 παραγρ. 1 και παραγρ. 3 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό 

αντικαταστήθηκε με το άρθρο 3, του Ν. 4623/2019 και τις ρυθμίσεις του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 

197/12.10.2020 τεύχος Α').  

 Την διαπιστωτική πράξη με ημερομηνία 30-09-2020 για την σύνθεση της Οικονομικής 

Επιτροπής.  

 α π ο φ α σ ί ζ ε ι        ο μ ό φ ω ν α  

 

Εγκρίνει τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της 1
ης

  Έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής Ζηρού , προκειμένου να ληφθεί η απόφαση του θέματος  :  

« Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης/κίνησης και λιπαντικών του Δήμου Ζηρού , του 

Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ζηρού , της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης , της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ζηρού και 

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζηρού για τα έτη 2022 -2024». 

Στη συνέχεια     ο  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής      είπε  τα  εξής :  

Με την  αρίθμ. 223/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε για το διαγωνισμό  

της προμήθειας « Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ζηρού και των ΝΠΔΔ του, 

για τα οικ. έτη 2022 -2024  » μεταξύ άλλων και η επαναδημοπράτηση     για τα τμήματα τα οποία 

δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά και συγκεκριμένα :  

ΤΜΗΜΑ 1 : «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης Δήμου Ζηρού 2022-2024», 

εκτιμώμενης αξίας 697.059,00 € συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%. 

ΤΜΗΜΑ 2  : «Προμήθεια λιπαντικών Δήμου Ζηρού 2022-2024», εκτιμώμενης αξίας 52.530,00 € 

συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%. 

Επίσης Εξουσιοδοτήθηκε ο   Δήμαρχος  για την επαναδιακήρυξη  διεθνούς  ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού   με κριτήριο ανάθεσης  την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά , βάσει τιμής , μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, στη μέση τιμή λιανικής 

πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον 

αρμόδιο φορέα, όπως ισχύει κάθε φορά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τα καύσιμα, και 

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής (χαμηλότερη τιμή) των τμημάτων  1 και 2  της προμήθειας   με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων 

και λιπαντικών του Δήμου Ζηρού και των ΝΠΔΔ του, για τα οικ. έτη 2022 -2024  »   , με τους ίδιους 

όρους και ενώπιον της ίδιας επιτροπής διαγωνισμού που αναφέρονται στην αρίθμ. 160/2021 [ ΑΔΑ 

ΨΣΧΑΩΡ0-2ΒΞ]  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζηρού και καταληκτική 

ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών την  05-01-2022  .   

Σήμερα  05/01/2021  λάβαμε από  τον Πρόεδρο της επιτροπής διαγωνισμού της 

αναφερόμενης προμήθειας    την κάτωθι εισήγηση: 

Εισήγηση  για λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για το διαγωνισμό 

της προμήθειας « Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης/κίνησης και λιπαντικών του Δήμου Ζηρού , 

του Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ζηρού , της Σχολικής Επιτροπής 

Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης , της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 

Δήμου Ζηρού και Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζηρού για τα έτη 2022 -2024». 

  Σας γνωρίζουμε ότι λόγω τεχνικών αδυναμιών του ΕΣΗΔΗΣ, απαιτείται η τροποποίηση 

των τεχνικών χαρακτηριστικών του ανωτέρω διαγωνισμού , στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. 

ΑΔΑ: ΨΜΙ1ΩΡ0-ΡΨΔ



 

 
 

   
  

 

Με δεδομένο ότι η αρχική καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ήταν η 05-01-2022 , 

απαιτείται παράταση της ανωτέρω ημερομηνίας , προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους 

οικονομικούς φορείς που ενδιαφέρονται , να  καταθέσουν απρόσκοπτα την προσφορά τους . 

Προτείνεται ως νέα  ημερομηνία υποβολής προσφορών η Τρίτη 18-01-2022, με ημερομηνία 

αποσφράγισής τους την Τετάρτη 19-01-2022. 

 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της :  

 Την εισήγηση του προέδρου  

 Τις διατάξεις   του Ν. 4412/2016 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010  (Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως αντικαταστάθηκε  από 

το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 και από το άρθρο 40    του Ν.4735/2020  

 Το άρθρο 10 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID19 και της 

ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ/55/11-3-2020) . 

 και μετά από διαλογική συζήτηση 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        Ο μ ό φ ω ν α 

 

Την παράταση  του χρόνου   υποβολής προσφορών  για το διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο « 

Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης/κίνησης και λιπαντικών του Δήμου Ζηρού , του 

Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ζηρού , της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης , της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ζηρού και 

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζηρού για τα έτη 2022 -2024» ,  έως την   Τρίτη 18-01-2022, 

με ημερομηνία αποσφράγισής τους την Τετάρτη 19-01-2022. 

 

 

  

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως : 

  

Ο Πρόεδρος    

Νικόλαος Καλαντζής                                               Τα μέλη  

                                                                  Βασίλειος  Παπαβασιλείου                  

                                                                  Μαρία Γάλλιου                           

                                                                  Απόστολος Τάσσης              

                                                                  Βασίλειος Ζάβαλης             

                                                                  Δημήτριος Γιολδάσης        

                                                                  Ευάγγελος Φίντζος                               

                                                                       

Α Κ Ρ Ι  Β Ε Σ    Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Ο  Πρόεδρος  της Επιτροπής 

 

Νικόλαος Καλαντζής 

 

ΑΔΑ: ΨΜΙ1ΩΡ0-ΡΨΔ
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