ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 06/2018 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: Έγκριζη διενέργειας ηης προμήθειας με ηίηλο “Προμήθεια σγρών κασζίμων για
ηις ανάγκες ηοσ Γήμοσ Αμσνηαίοσ και ηων Νομικών ηοσ Προζώπων, περιόδοσ 2018 –
2019”, προϋπολογιζμού 409.846,56 €.
Αριθ. Απόθαζης: 102/2018
ην Ακύληαην, ζήκεξα 29 ηνπ κελόο Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα
18:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό
πξσηνθόιινπ 4448/22-03-2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεύζεθε θαη επηδόζεθε κε απνδεηθηηθό, ζε θαζέλα ρσξηζηά.
Γηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν, πσο ππήξρε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 27
κειώλ παξαβξέζεθαλ παξόληα 21 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Ραθόπνπινο Άγγεινο

Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Υαξηηίδεο Δπζύκηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Ισάλλνπ Υξήζηνο
Υαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Νάηζεο Ισάλλεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο
Βεξάλε Φσηεηλή
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια

ΑΠΟΝΣΔ
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Βνιηώηεο Αξγύξεο
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Μπάληεο Ινξδάλεο
Καξανύιε Αθξνδίηε
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο

Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα.
Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Ακπληαίνπ θ.
Σξπθσλόπνπιν Γεώξγην.
Παξόληεο ζηελ ζπλεδξίαζε νη Πξόεδξνη ησλ Σνπηθώλ Κνηλόηεησλ, Φηιώηα θ.
Μαξθόπνπιν Αλέζηε, Πειαξγνύ θ. αββίδε Ιάθσβν ,Βεγόξσλ θ. Κξεηηθνύ Δηξήλε θαη
Ρνδώλα θ. Παξαζθεπά Γεκήηξην.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 3νπ εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκαηνο πξνζήιζε
ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ. Μπάληεο Ινξδάλεο θαη ε θ. Γηαλληηζνπνύινπ πκέια.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 6νπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν Αληηδήκαξρνο θ. Υαηδεηηκνζένπ
Ισάλλεο.
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 12ν ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ηελ εηζήγεζε ηεο
νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ε νπνία έρεη σο εμήο: ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65, παξ.
1, ηνπ Ν. 3852/2010 “Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα
Καιιηθξάηεο” (ΦΔΚ 87/7.6.2010 η. Α΄): «Σν Γεκνηηθό πκβνύιην απνθαζίδεη γηα όια ηα
ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην Γήκν, εθηόο από εθείλα πνπ αλήθνπλ εθ’ ηνπ Νόκνπ ζηελ
αξκνδηόηεηα ηνπ Γεκάξρνπ ή άιινπ νξγάλνπ ηνπ Γήκνπ, ή ην ίδην ην Γεκνηηθό πκβνύιην
κεηαβίβαζε ζε Δπηηξνπή ηνπ». Δπίζεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ
παξαπάλσ Νόκνπ: «1. Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη όξγαλν παξαθνινύζεζεο θαη ειέγρνπ
ηεο Οηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ. Δηδηθόηεξα έρεη ηηο αθόινπζεο αξκνδηόηεηεο: α)
(…) δ) απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλώλ θαη ηε δηάζεζε ησλ πηζηώζεσλ ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ, εθηόο από εθείλεο πνπ ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απνθαζίδεη ην
Γεκνηηθό πκβνύιην, θαζώο επίζεο απνθαζίδεη αηηηνινγεκέλα θαη γηα ηηο πεξηπηώζεηο
απεπζείαο αλάζεζεο πξνκεζεηώλ (…) ζε εμαηξεηηθά επείγνπζεο πεξηπηώζεηο (…)».
Από ην ζπλδπαζκό ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, ζπλάγεηαη όηη ην Γεκνηηθό πκβνύιην,
σο όξγαλν δηνίθεζεο ησλ Ο.Σ.Α. Α΄ Βαζκνύ, έρεη γεληθή αξκνδηόηεηα θαη απνθαζίδεη γηα
θάζε ζέκα ζρεηηθό κε ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ Ο.Σ.Α., εθηόο από ηα ζέκαηα πνπ, βάζεη ξεηήο
δηάηαμεο, αλήθνπλ ζηελ αξκνδηόηεηα ησλ ινηπώλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ.
Δηδηθόηεξα όζνλ αθνξά ζηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο πξνκήζεηαο ηνπ Γήκνπ, ε
αξκνδηόηεηα αλήθεη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην θαη κόλν θαη’ εμαίξεζε, όηαλ ε πξνκήζεηα
δηελεξγείηαη κε απεπζείαο αλάζεζε, ιόγσ ηεο ζπλδξνκήο εμαηξεηηθά επείγνπζαο πεξίπησζεο,
αξκόδην όξγαλν γηα ηελ έγθξίζή ηεο είλαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Σν ίδην όξγαλν
(Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή) είλαη, θαηαξρήλ, αξκόδην γηα ηελ έγθξηζε κηαο δαπάλεο θαη ηε
δηάζεζε ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο (Δι. πλ. Σκ. 7, Πξάμε 33/2012).
Δπίζεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 4 Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ
(ΦΔΚ 240/12–12–2012 ηεύρνο Α΄) πνπ θπξώζεθε κε ην Ν. 4111/2013 (ΦΔΚ 18/25–1–2013 η.
Α΄) «Η δηαδηθαζία αλάδεημεο πξνκεζεπηώλ – ρνξεγεηώλ, γηα πξνκήζεηεο α. ηξνθίκσλ, β.
ινηπώλ αλαιώζηκσλ εηδώλ παληνπσιείνπ θαζώο θαη παξόρσλ ησλ ζρεηηθώλ ππεξεζηώλ, γ.
πεηξειαηνεηδώλ θαη δ. θαξκάθσλ θαη αλαιώζηκνπ πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ γηα ηηο αλάγθεο ησλ
Γήκσλ, ησλ Ιδξπκάησλ θαη όισλ ησλ λνκηθώλ ηνπο πξνζώπσλ, πξαγκαηνπνηείηαη εθεμήο από
ηνπο νηθείνπο Γήκνπο. Κάζε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε πνπ αληηηίζεηαη ζην παξόλ
θαηαξγείηαη….».
Σέινο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 66, ηνπ Ν. 4257/2014 (ΦΔΚ 93/14 – 4 –
2014 η. Α΄) δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηηο ΓΔΤΑ θαη ζηηο Αλώλπκεο Δηαηξίεο ησλ άξζξ. 265 θαη
266 ηνπ Ν. 3463/2006, λα δηελεξγνύλ ηε δηαδηθαζία αλάδεημεο ησλ παξαπάλσ πξνκεζεπηώλ –

ρνξεγεηώλ κε μερσξηζηή δηαδηθαζία ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ ηζρύνπλ γηα
έθαζην Ννκηθό Πξόζσπν.
Με βάζε ηα παξαπάλσ δεηήζεθε κε ην κε αξ. πξση. 3719/12–3–2018 έγγξαθν, από
όια ηα λνκηθά πξόζσπα ηνπ Γήκνπ λα γλσζηνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο ζε θαύζηκα γηα ην
ρξνληθό δηάζηεκα από 1/10/2018 έσο 30/9/2019 θαη ζύκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ηνπο, ν
Γήκνο Ακπληαίνπ μεθίλεζε ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: “Προμήθεια σγρών
κασζίμων για ηις ανάγκες ηοσ Γήμοσ Αμσνηαίοσ και ηων Νομικών ηοσ Προζώπων,
περιόδοσ 2018 – 2019”, πξνϋπνινγηζκνύ 409.846,56 €.
Μεηά ηε ζύληαμε ηεο ζρεηηθήο κειέηεο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ
ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο αλά θνξέα θαη ζπλνιηθά, δεηήζεθε, κε ην κε αξ. πξση. 4349/20–3–
2018 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ, από ηα λνκηθά πξόζσπα πνπ εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ λα
πξνκεζεπηνύλ θαύζηκα (Γεκνηηθή Κνηλσθειή Δπηρείξεζε Γήκνπ Ακπληαίνπ – ΓΗ.Κ.Δ.Α.,
Ν.Π.Γ.Γ. Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο – Αζιεηηζκνύ, Δληαία ρνιηθή
Δπηηξνπήο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Ακπληαίνπ θαη Δληαία ρνιηθή Δπηηξνπή
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Ακπληαίνπ) λα ιάβνπλ Απνθάζεηο Γηνηθεηηθώλ
πκβνπιίσλ γηα ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο ηεο πξνκήζεηαο.
Η παξαπάλσ πξνκήζεηα αθνξά ηελ πξνκήζεηα: α) ακόιπβδεο βελδίλεο, πεηξειαίνπ
θίλεζεο θαη πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ, β) ακόιπβδεο
βελδίλεο γηα ηηο αλάγθεο ηεο ΓΗ.Κ.Δ.Α. γ) πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
Ν.Π.Γ.Γ. Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο – Αζιεηηζκνύ, δ) πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο
γηα ηηο αλάγθεο ηεο Δληαίαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ
Ακπληαίνπ θαη ε) πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα ηηο αλάγθεο ηεο Δληαίαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γήκνπ Ακπληαίνπ.
Η ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα πξνϋπνινγίδεηαη ζην πνζό ησλ 330.521,42
επξώ, πξν Φ.Π.Α. 24%, δειαδή ζπλνιηθά ζην πνζό ησλ 409.846,56 Δσρώ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%, ε νπνία ζα ρξεκαηνδνηεζεί σο εμήο:
 από ηνλ Σαθηηθό Πξνϋπνινγηζκό (Κ.Α.Δ. 10.6643, 20.6641, 25.6641 &
30.6641) ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ, κε ην πνζό ησλ 217.044,00 €.
 από ηνλ Σαθηηθό Πξνϋπνινγηζκό (Κ.Α.Δ. 64.00.00.0760) ηεο Γεκνηηθήο
Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Ακπληαίνπ (ΓΗ.Κ.Δ.Α.), κε ην πνζό ησλ
11.038,56 €.
 από ηνλ Σαθηηθό Πξνϋπνινγηζκό (Κ.Α.Δ. 15.6643) ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Κνηλσληθήο
Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο – Αζιεηηζκνύ, κε ην πνζό ησλ 62.964,00 €.
 από πηζηώζεηο ηεο Δληαίαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
Γήκνπ Ακπληαίνπ κε ην πνζό ησλ 106.920,00 €.
 από πηζηώζεηο ηεο Δληαίαο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
Γήκνπ Ακπληαίνπ κε ην πνζό ησλ 11.880,00 €.
Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο αθνύζζεθαλ δηάθνξεο απόςεηο
ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ, όπσο απηέο αλαιπηηθόηεξα αλαγξάθνληαη ζηα
απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά.
Ο πξόεδξνο θάιεζε ην δεκνηηθό ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, αθνύ ζθέθζεθε λόκηκα θαη έιαβε ππόςε:
 Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65 θαη 72 ηνπ Ν. 3852/2010 “Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο” (ΦΔΚ 87/7.6.2010 η. Α΄).

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/2006 “Γεκνηηθόο θαη Κνηλνηηθόο Κώδηθαο” (ΦΔΚ
114/8.6.2006 η. Α΄).
 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ-147 Α/8-8-16): Γεκόζηεο πκβάζεηο Δξγσλ,
Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ).
 Σελ ππ’ αξηζκ. 33/2012 Πξάμε ηνπ 7νπ Σκήκαηνο ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ.
 Σηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 4 Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 240/12–12–2012
ηεύρνο Α΄) πνπ θπξώζεθε κε ην Ν. 4111/2013 (ΦΔΚ 18/25–1–2013 η. Α΄).
 Σηο δηαηάμεηο ηεο κε αξ. πξση. 11543/26–3–2013 Δγθπθιίνπ 3 ηνπ Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθώλ.
 Σηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 66, ηνπ Ν. 4257/2014 (ΦΔΚ 93/14 – 4 – 2014 η. Α΄).
 Σελ αιιεινγξαθία κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ θαη ησλ Ννκηθώλ ηνπ Πξνζώπσλ,
θαζώο θαη ηηο ζρεηηθέο Απνθάζεηο ησλ Γηνηθεηηθώλ πκβνπιίσλ απηώλ, γηα ηελ
παξαπάλσ πξνκήζεηα.
 ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Δγθξίλεη ηε δηελέξγεηα ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: “Πξνκήζεηα πγξώλ θαπζίκσλ γηα
ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ θαη ησλ Ννκηθώλ ηνπ Πξνζώπσλ, πεξηόδνπ 2018 – 2019”,
πξνϋπνινγηζκνύ 409.846,56 € γηα ηελ νπνία ζρεηηθέο πηζηώζεηο έρνπλ εγγξαθεί, ζην ηκήκα
πνπ αλαινγεί ζε θάζε θνξέα, ζηνπο Κ.Α.Δ. ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ θαη ησλ Ννκηθώλ ηνπ
Πξνζώπσλ θαηά ηε ζύληαμε ησλ Πξνϋπνινγηζκώλ ηνπο, ηνπ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2018.
Β. Ο ηξόπνο εθηέιεζεο ηεο παξαπάλσ πξνκήζεηαο, θαζώο θαη νη όξνη ηνπ δηαγσληζκνύ
ζα θαζνξηζηνύλ κε Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.
4412/2016.

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 102/2018.
ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
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