
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ αριθµ. 14/21-3-2017 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτρο-
πής ∆ήµου Θέρµης

Αριθµ.Αποφ. 196/2017           ΘΕΜΑ: Ανάληψη υποχρέωσης, έγκριση τεχνικών

προδιαγραφών  καθορισµός  τρόπου

εκτέλεσης  και  όρων    διακήρυξης

δηµοπρασίας  για  την  εκτέλεση  της

προµήθειας µε τίτλο:  «Προµήθεια υγρών

καυσίµων  κίνησης  &  θέρµανσης  και

ελαιολιπαντικών  για  τις  ανάγκες  του

∆ήµου  Θέρµης,  του  ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ,  της

∆.Ε.Π.Π.Α.Θ.,  της  σχολικής  επιτροπής

Α’θµιας  Εκπαίδευσης  και  της  σχολικής

επιτροπής  Β’θµιας  Εκπαίδευσης  του

∆ήµου Θέρµης» 

               

Στη  Θέρµη  και  στο  ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  (Οικονοµική  Υπηρεσία  –  Τριάδι)

σήµερα την 21η-3-2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.µ. συνεδρίασε η Οικονοµική

Επιτροπή  Θέρµης  µετά  από  την  υπ’αριθ.  9030/17-3-2017  πρόσκληση

συνεδρίασης της Προέδρου και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75

του  Ν.3852/2010  (Φ.Ε.Κ.  87/τεύχος  Α’/2010)  περί  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Πρόγραµµα Καλλικράτης».

Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  νόµιµη  απαρτία  γιατί  σε  σύνολο  9  µελών

βρέθηκαν παρόντα  τα  7  µέλη ,δηλαδή:

                  Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ         Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1.Γεωργαλή Ζωή, Πρόεδρος

2.Αγοραστούδη Ευγενία 1. Αναγνώστου Πασχάλης

3.Αποστόλου Στυλιανός           2. Καρκατζούνης Θεοφάνης

4.Βογιατζής ∆ηµήτριος  

5.Καραουλάνης ∆ηµήτριος

6.Καρκατζίνος Νικόλαος

7.Πράτανος Απόστολος

 

κηρύχτηκε από την  Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.     

     

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  Πανταζή  Ιωάννα,  υπάλληλος  του  ∆ήµου

Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

ΑΔΑ: ΩΧΕΓΩΡΣ-ΚΜΞ
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 Ο Πρόεδρος, εισηγούµενος το 2ο της ηµερήσιας διάταξης θέµα είπε ότι µε την

υπ’αριθµ. 93/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η εκτέλεση

της προµήθειας µε τίτλο:  «Προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης & θέρµανσης

και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου Θέρµης, του ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ, της

∆.Ε.Π.Π.Α.Θ., της σχολικής επιτροπής Α’θµιας Εκπαίδευσης και της σχολικής

επιτροπής  Β’θµιας  Εκπαίδευσης  του  ∆ήµου  Θέρµης»  (σχετ.  µελέτη  7/2017),

συνολικού προϋπολογισµού 992.913,42 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) 

 

Χρονική διάρκεια συµβάσεων:

Για τα καύσιµα

∆ΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΗΣ  για  χρονική  διάρκεια  από  03/09/2017  έως  02/09/2018.

Αναλυτικά οι ποσότητες των καυσίµων αυτών περιγράφονται στην οµάδα Α’ του

προϋπολογισµού της προµήθειας

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ  ∆ΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΗΣ  (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ),  για  χρονική  διάρκεια  από

14/11/2017  έως  02/09/2018.  Αναλυτικά  οι  ποσότητες  των  καυσίµων  αυτών

περιγράφονται στην οµάδα Β’ του προϋπολογισµού της προµήθειας.

∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (∆.Ε.Π.Π.Α.Θ.),

για χρονική διάρκεια από 15/11/2017 έως 02/09/2018. Αναλυτικά οι ποσότητες

των καυσίµων αυτών περιγράφονται στην οµάδα Γ’ του προϋπολογισµού της

προµήθειας

ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Α  ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ∆ΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΗΣ,

∆ηµοτική  Ενότητα  Θέρµης,  για  χρονική  διάρκεια  από  15/11/2017  έως

02/09/2018. Αναλυτικά οι ποσότητες των καυσίµων αυτών περιγράφονται στην

οµάδα ∆’ του προϋπολογισµού της προµήθειας

ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Α  ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ∆ΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΗΣ,

∆ηµοτική  Ενότητα  Μικρας,  για  χρονική  διάρκεια  από  15/11/2017  έως

02/09/2018. Αναλυτικά οι ποσότητες των καυσίµων αυτών περιγράφονται στην

οµάδα Ε’ του προϋπολογισµού της προµήθειας

ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Α  ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ∆ΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΗΣ,

∆ηµοτική  Ενότητα  Βασιλικών,  για  χρονική  διάρκεια  από  15/11/2017  έως

02/09/2018. Αναλυτικά οι ποσότητες των καυσίµων αυτών περιγράφονται στην

οµάδα Ζ’ του προϋπολογισµού της προµήθειας

ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Β  ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ∆ΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΗΣ,

(∆ηµοτική  Ενότητα  Θέρµης)  για  χρονική  διάρκεια  από  15/11/2017  έως

02/09/2018. Αναλυτικά οι ποσότητες των καυσίµων αυτών περιγράφονται στην

οµάδα Η’ του προϋπολογισµού της προµήθειας

ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Β  ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ∆ΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΗΣ,

(∆ηµοτική  Ενότητα  Μικρας)  για  χρονική  διάρκεια  από  15/11/2017  έως

02/09/2018.  Αναλυτικά οι ποσότητες των καυσίµων αυτών περιγράφονται στην

οµάδα Θ’ του προϋπολογισµού της προµήθειας

ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Β  ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ∆ΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΗΣ,

(∆ηµοτική  Ενότητα  Βασιλικών)  για  χρονική  διάρκεια  από  15/11/2017  έως

02/09/2018. Αναλυτικά οι ποσότητες των καυσίµων αυτών περιγράφονται στην

οµάδα Ι’ του προϋπολογισµού της προµήθειας

ΑΔΑ: ΩΧΕΓΩΡΣ-ΚΜΞ
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Για τα ελαιολιπαντικά είδη

1. Για την κάλυψη των αναγκών του ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ  , για χρονική διάρκεια

από 19/01/2018 έως 02/09/2018.

Αναλυτικά οι ποσότητες των ελαιολιπαντικών αυτών περιγράφονται στην οµάδα

Κ’ του προϋπολογισµού της προµήθειας

2. Για την κάλυψη των αναγκών των ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ –  

ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ  ΤΟΥ  ∆ΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΗΣ

(ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ.) για χρονική διάρκεια από 19/01/2018 έως 02/09/2018.

Αναλυτικά οι ποσότητες των ελαιολιπαντικών αυτών περιγράφονται στην οµάδα

Λ’ του προϋπολογισµού της προµήθειας

3. Για  την  κάλυψη  των  αναγκών  της  
 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  &  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (∆.Ε.Π.Π.Α.Θ.),   για χρονική διάρκεια από 12/01/2018 έως

02/09/2018.

Η δαπάνη της προµήθειας προβλέπεται να καλυφθεί από πόρους του κάθε φορέα

ανάλογα µε τις προβλέψεις και τις αποφάσεις του φορέα, ως εξής:

ΚΑΥΣΙΜΑ

Για τον ∆ήµο θέρµης.

Η προµήθεια καυσίµων της Α΄Οµάδας µέχρι το ποσό των 180.000,000 € µε ΦΠΑ

θα χρηµατοδοτηθεί από πιστώσεις του  προϋπολογισµού (του ∆ήµου Θέρµης)

οικονοµικού έτους 2017.

Το  υπόλοιπο  ποσό  των  419.344,62  €  µε  ΦΠΑ θα  καλυφθεί  από  πιστώσεις

προϋπολογισµού (του ∆ήµου Θέρµης) οικονοµικού έτους 2018.

Σύνολο οµάδας: 599.344,62 € µε ΦΠΑ

Με  την  αριθ.  98/2017  απόφαση  της  Οικονοµικής  Επιτροπής  εγκρίθηκε  η

εκτέλεσης  πραγµατοποίησης  της  δαπάνης  προµήθειας  καυσίµων  και

ελαιολιπαντικών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 80/2016.

Για το ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ 

Η  προµήθεια  καυσίµων  της  Β΄Οµάδας  ποσού  14.130,51  € µε  ΦΠΑ  θα

χρηµατοδοτηθεί από πιστώσεις προϋπολογισµού του ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ. οικονοµικού

έτους 2017.

Το  υπόλοιπο  ποσό  των  39.319,20  €  µε ΦΠΑ  θα  καλυφθεί  από  πιστώσεις

προϋπολογισµού του ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ. οικονοµικού έτους 2018.

Αποφάσεις ∆/κου Συµβουλίου: 

Η 17/2017 περί έγκρισης εκτέλεσης αιτήµατος δαπάνης προµήθειας καυσίµων

και ελαιολιπαντικών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 80/2016.

Η 18/2017 περί έγκρισης διενέργειας της προµήθειας σύµφωνα µε την 7/2017

µελέτη, συνολικού ποσού, για το ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ., 53.449,71 € µε ΦΠΑ.

Η 37/2017 περί έγκρισης δαπάνης προµήθειας και διάθεση πιστώσεων.

ΑΔΑ: ΩΧΕΓΩΡΣ-ΚΜΞ
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Για τη ∆.Ε.Π.Π.Α.Θ

Η  προµήθεια  καυσίµων  της   Γ΄Οµάδας  ποσού  33.614,88  €  µε  ΦΠΑ  θα

χρηµατοδοτηθεί  από  πιστώσεις  προϋπολογισµού  (της  ∆.Ε.Π.Π.Α.Θ.)

οικονοµικού έτους 2017.  

Το  υπόλοιπο  ποσό  των  43.289,44  €  µε  ΦΠΑ θα  καλυφθεί  από  πιστώσεις

προϋπολογισµού (της ∆.Ε.Π.Π,Α.Θ.) οικονοµικού έτους 2018.

Αποφάσεις ∆/κου Συµβουλίου: 

Η 53/2017 περί έγκρισης εκτέλεσης αιτήµατος δαπάνης προµήθειας καυσίµων

και ελαιολιπαντικών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 80/2016.

Η 58/2017 περί έγκρισης διενέργειας της προµήθειας σύµφωνα µε την 7/2017

µελέτη, συνολικού ποσού, για τη ∆ΕΠΠΑΘ, 76.904,32 € µε ΦΠΑ.

Για την Σχολική Επιτροπή Α’Θµιας Εκπ/σης

Καύσιµα  θέρµανσης  ∆ηµοτικής  Ενότητας  θέρµης,  ∆’ Οµάδα,  40.319,96  €  µε

ΦΠΑ

Καύσιµα θέρµανσης ∆ηµοτικής Ενότητας Μίκρας,  Ε’ Οµάδα,  35.839,96 € µε

ΦΠΑ

Καύσιµα θέρµανσης ∆ηµοτικής Ενότητας Βασιλικών, Ζ’ Οµάδα, 31.359,97 € µε

ΦΠΑ

Σύνολο: 107.519,89 € µε ΦΠΑ

Απόφαση  ∆/κου  Συµβουλίου,  15/2017  περί  έγκρισης  δαπάνης  προµήθειας,

σύµφωνα  µε  την  07/2017  µελέτη,  συνολικού  ποσού,  για  την  Α’θµια  Σχολική

Επιτροπή, 107.519,89 € µε ΦΠΑ

Για την Σχολική Επιτροπή Β’Θµιας Εκπ/σης 

Καύσιµα  θέρµανσης  ∆ηµοτικής  Ενότητας  θέρµης,  Η’ Οµάδα,  40.319,96  €  µε

ΦΠΑ

Καύσιµα  θέρµανσης  ∆ηµοτικής  Ενότητας  Μίκρας  Θ’ Οµάδα,  40.319,96  €  µε

ΦΠΑ

Καύσιµα θέρµανσης ∆ηµοτικής Ενότητας Βασιλικών, Ι’ Οµάδα, 35.839,96 € µε

ΦΠΑ

Σύνολο: 116.479,88 € µε ΦΠΑ

Απόφαση  ∆/κου  Συµβουλίου,  11/2017  περί  έγκρισης  δαπάνης  προµήθειας,

σύµφωνα µε την 07/2017 µελέτη,  συνολικού ποσού,  για την Β’ Θµια Σχολική

Επιτροπή, συνολικού ποσού 116.479,88  € µε ΦΠΑ

ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Για τον ∆ήµο θέρµης

Η  προµήθεια  ελαιολιπαντικών  της  Κ΄Οµάδας  θα  χρηµατοδοτηθεί  από

πιστώσεις του  προϋπολογισµού (του ∆ήµου Θέρµης) οικονοµικού έτους 2018.

 Σύνολο οµάδας: 38.826,88 € µε ΦΠΑ

Για το ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ

Η  προµήθεια  ελαιολιπαντικών  της  Λ΄Οµάδας  ποσού  223,20  €  µε  ΦΠΑ θα

χρηµατοδοτηθεί  από  πιστώσεις  του   προϋπολογισµού  (του  ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ)

οικονοµικού έτους 2018

Για την ∆.Ε.Π.Π.Α.Θ

Η  προµήθεια  ελαιολιπαντικών  της  Μ΄Οµάδας  ποσού  164,92  €  µε  ΦΠΑ θα

χρηµατοδοτηθεί  από  πιστώσεις  του   προϋπολογισµού  (της  ∆.Ε.Π.Π.Α.Θ.)

οικονοµικού έτους 2018.
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Ύστερα  από  τα  παραπάνω  έθεσε  υπόψη  της  Επιτροπής  την  εισήγηση  της

Οικονοµικής  υπηρεσίας  µε  την  οποία  προτείνεται  η  έγκριση  των  τεχνικών

προδιαγραφών  της  προµήθειας  σύµφωνα  µε  την  αριθ.  7/2017 µελέτη  της

∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Θέρµης ο καθορισµός τρόπου

εκτέλεσης µε διεθνή (ο ενδεικτικός προϋπολογισµός ανέρχεται στις 992.913,42 €

µε Φ.Π.Α. και καθαρή αξία τις 800.736,62  ποσό που   υπερβαίνει το κατώτατο

όριο  εφαρµογής,  Κανονισµός  (ΕΚ)  µε  αριθµό  1251/2011  L319/432/2-12-2011,

(200.000,00  χωρίς  ΦΠΑ από  01-01-2010)  και  πλέον  (209.000,00  χωρίς  ΦΠΑ,

κανονισµός  ΕΚ  1336/2013)  ανοικτό  µειοδοτικό  διαγωνισµό  µε  σφραγισµένες

προσφορές µε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό ως εξής:

(1)  Ποσοστό  έκπτωσης  επί  τοις  εκατό  για  το  πετρέλαιο  κίνησης  ,  και  το

πετρέλαιο  θέρµανσης,  επί  της  µέσης  τιµής  χονδρικής  πώλησης  για  τον  νοµό

Θεσσαλονίκης, όπως αυτή προκύπτει από το δελτίο τιµών του Παρατηρητηρίου

Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και  Ανταγωνιστικότητας,

την ηµέρα παράδοσης των καυσίµων  .

(2) Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό για την βενζίνη (αµόλυβδη), επί της µέσης 

λιανικής τιµής  αµόλυβδης βενζίνης όπως αυτή προκύπτει από το δελτίο τιµών 

του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας, την ηµέρα παράδοσής των καυσίµων.

(3) Χαµηλότερη τιµή προσφοράς για τα ελαιολιπαντικά είδη

καθώς  και  ο  καθορισµός  των  όρων  διακήρυξης  σύµφωνα  µε το  συνηµµένο

σχέδιο, κάλεσε δε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 

Τέλος  έθεσε  υπόψη  την  από  15/3/2017  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  για

δέσµευση συνολικού ποσού  180.000,00€ προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 (α/α

354) για την εκτέλεση της προµήθειας και συγκεκριµένα:

1. ποσού  15.000,00€ σε βάρος του Κ.Α.  02.10.6641.001 για την προµήθεια

καυσίµων κίνησης µεταφορικών µέσων

2. ποσού  8.000,00€   σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.10.6643  για  την  προµήθεια

καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό

3. ποσού 100.000,00€ σε βάρος του Κ.Α.  02.20.6641.001 για την προµήθεια

καυσίµων κίνησης µεταφορικών µέσων

4. ποσού 8.000,00€  σε βάρος του Κ.Α.  02.20.6644.001 για την προµήθεια

καυσίµων κίνησης µηχανηµάτων έργου

5. ποσού  1.000,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.20.6644.004  για  την  προµήθεια

καυσίµων γεννήτριας και δονητικής πλάκας

6. ποσού 13.168,31€  σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6641.001 για την προµήθεια

καυσίµων κίνησης µεταφορικών µέσων

7. ποσού  3.000,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.30.6643  για  την  προµήθεια

καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό

8. ποσού  20.000,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.30.6644.001για  την  προµήθεια

καυσίµων κίνησης µηχανηµάτων έργου

9. ποσού  3.000,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.02.35.6641.001  για  την  προµήθεια

καυσίµων κίνησης µεταφορικών µέσων

10. ποσού 2.000,00€  σε βάρος του Κ.Α.  02.35.6644.001 για την προµήθεια

καυσίµων κίνησης µηχανηµάτων έργου

11. ποσού  4.831,69€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.35.6644.002  για  την  προµήθεια

καυσίµων χαρτοκοπτικών

12. ποσού  2.000,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.02.40.6643  για  την  προµήθεια

καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό

Το  υπόλοιπο  ποσό  των  419.344,62  €  µε  ΦΠΑ θα  καλυφθεί  από  πιστώσεις

προϋπολογισµού (του ∆ήµου Θέρµης) οικονοµικού έτους 2018.
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Η Οικονοµική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη
της την εισήγηση της Προέδρου και της υπηρεσίας, την αριθ. 7/2017 µελέτη της
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Θέρµης, τις σχετικές αποφάσεις, τις
διατάξεις  του  Ν.  4412/2016,   του  Ν 3438/2006,  του  Ν.  3463/2006  και  του  Ν.
3852/2010 

                                 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   οµόφωνα

1. ∆εσµεύει πίστωση ποσού συνολικού ποσού 180.000,00€ προϋπολογισµού οικ.

Έτους 2017 (α/α 354) για την εκτέλεση της προµήθειας και συγκεκριµένα:

� ποσού  15.000,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.10.6641.001 για  την

προµήθεια καυσίµων κίνησης µεταφορικών µέσων

� ποσού 8.000,00€  σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6643 για την προµήθεια

καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό

� ποσού  100.000,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.20.6641.001 για  την

προµήθεια καυσίµων κίνησης µεταφορικών µέσων

� ποσού  8.000,00€   σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.20.6644.001  για  την

προµήθεια καυσίµων κίνησης µηχανηµάτων έργου

� ποσού  1.000,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.20.6644.004  για  την

προµήθεια καυσίµων γεννήτριας και δονητικής πλάκας

� ποσού  13.168,31€   σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.30.6641.001  για  την

προµήθεια καυσίµων κίνησης µεταφορικών µέσων

� ποσού 3.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6643 για την προµήθεια

καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό

� ποσού  20.000,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.30.6644.001για  την

προµήθεια καυσίµων κίνησης µηχανηµάτων έργου

� ποσού  3.000,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.02.35.6641.001  για  την

προµήθεια καυσίµων κίνησης µεταφορικών µέσων

� ποσού  2.000,00€   σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.35.6644.001  για  την

προµήθεια καυσίµων κίνησης µηχανηµάτων έργου

� ποσού  4.831,69€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.35.6644.002  για  την

προµήθεια καυσίµων χαρτοκοπτικών

� ποσού  2.000,00€ σε βάρος του Κ.Α.02.40.6643 για  την προµήθεια

καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό

Η έγκριση πραγµατοποίησης της δαπάνης  για την εκτέλεση της προµήθειας

έγινε µε την υπ’αριθµ. 98/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.

2. Παρέχει την έγκριση για ανάληψη υποχρέωσης συνολικού ποσού 419.344,62€

(συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ)  σε  βάρος  της  πίστωσης  των  αντίστοιχων

Κ.Α.Ε. προϋπολογισµού οικ. Έτους 2018 και συγκεκριµένα:

� ποσού  35.000,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.10.6641.001  για  την

προµήθεια καυσίµων κίνησης µεταφορικών µέσων

� ποσού  233.000,00€   σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.20.6641.001  για  την

προµήθεια καυσίµων κίνησης µεταφορικών µέσων

� ποσού  19.000,00€   σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.20.6644.001  για  την

προµήθεια καυσίµων κίνησης µηχανηµάτων έργων

� ποσού  31.000,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.30.6641.001  για  την

προµήθεια καυσίµων κίνησης µεταφορικών µέσων

� ποσού  46.500,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.30.6644.001  για  την

προµήθεια καυσίµων κίνησης µηχανηµάτων έργων

� ποσού  6.500,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.35.6641.001  για  την

προµήθεια καυσίµων κίνησης µεταφορικών µέσων
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� ποσού  4.500,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.35.6644.001  για  την

προµήθεια καυσίµων κίνησης µηχανηµάτων έργου

� ποσού  11.000,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.02.35.6644.002  για  την

προµήθεια καυσίµων χορτοκοπτικών

� ποσού 18.800,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6643 για την προµήθεια

καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό

� ποσού 7.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6643 για την προµήθεια

καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό

� ποσού 4.500,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.40.6643 για την προµήθεια

καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό

� ποσού  2.544,62€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.20.6644.004  για  την

προµήθεια καυσίµων γεννήτριας και δονητικής πλάκας

και  συνολικού  ποσού   38.826,88  ευρώ  µε  ΦΠΑ για  τη  δαπάνη  προµήθειας

ελαιολιπαντικών ειδών ( Κ΄Οµάδα µελέτης 7/2017) σε βάρος της πίστωσης των

αντίστοιχων Κ.Α.Ε. προϋπολογισµού οικ. Έτους 2018 και συγκεκριµένα:

➢ ποσού  7.700  €  σε  βάρος  του  Κ.Α.  10-6641-002  για  την  προµήθεια

λιπαντικών & AD Blue και αντιψυκτικών µεταφορικών µέσων 

➢ ποσού  15.300  €  σε  βάρος  του  Κ.Α.  20-6641-002  για  την  προµήθεια

λιπαντικών & AD Blue και αντιψυκτικών µεταφορικών µέσων

➢ ποσού  9.700  €  σε  βάρος  του  Κ.Α.30-6641-002  για  την  προµήθεια

λιπαντικών & AD Blue και αντιψυκτικών µεταφορικών µέσων 

➢ ποσου  6.126,88  €  σε  βάρος  του  Κ.Α.  35-6641-002  για  την  προµήθεια

λιπαντικών & AD Blue και αντιψυκτικών µεταφορικών µέσων

3. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές για την εκτέλεση της προµήθειας µε τίτλο:

«Προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης & θέρµανσης και ελαιολιπαντικών για τις

ανάγκες του ∆ήµου Θέρµης, του ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ, της ∆.Ε.Π.Π.Α.Θ.,  της σχολικής

επιτροπής Α’θµιας Εκπαίδευσης και της σχολικής επιτροπής Β’θµιας Εκπαίδευσης

του  ∆ήµου  Θέρµης» προϋπολογισµού  992.913,42  ευρώ  (συµπεριλαµβανοµένου

ΦΠΑ)  σύµφωνα  µε  την  υπ’αριθµ.  7/2017  µελέτης  της  ∆/νσης  Οικονοµικών

Υπηρεσιών του ∆ήµου

4.  Καθορίζει  ως  τρόπο  εκτέλεσης  το  διεθνή (ο  ενδεικτικός  προϋπολογισµός

ανέρχεται στις 992.913,42 € µε Φ.Π.Α. και καθαρή αξία τις 800.736,62  ποσό που

υπερβαίνει το κατώτατο όριο εφαρµογής, Κανονισµός (ΕΚ) µε αριθµό 1251/2011

L319/432/2-12-2011, (200.000,00 χωρίς ΦΠΑ από 01-01-2010) και πλέον (209.000,00

χωρίς  ΦΠΑ,  κανονισµός  ΕΚ  1336/2013)  ανοικτό  µειοδοτικό  διαγωνισµό  µε

σφραγισµένες προσφορές µε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό ως εξής:

(1)  Ποσοστό  έκπτωσης  επί  τοις  εκατό  για  το  πετρέλαιο  κίνησης  ,  και  το

πετρέλαιο  θέρµανσης,  επί  της  µέσης  τιµής  χονδρικής  πώλησης  για  τον  νοµό

Θεσσαλονίκης, όπως αυτή προκύπτει από το δελτίο τιµών του Παρατηρητηρίου

Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και  Ανταγωνιστικότητας,

την ηµέρα παράδοσης των καυσίµων .

(2) Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό για την βενζίνη (αµόλυβδη), επί της µέσης 

λιανικής τιµής  αµόλυβδης βενζίνης όπως αυτή προκύπτει από το δελτίο τιµών 

του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας, την ηµέρα παράδοσής των καυσίµων.

(3) Χαµηλότερη τιµή προσφοράς για τα ελαιολιπαντικά είδη
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5.Καθορίζει  τους  όρους  διακήρυξης  δηµοπρασίας  σύµφωνα  µε  το

επισυναπτόµενο  σχέδιο  διακήρυξης  που  αποτελεί  αναπόσπαστο  τµήµα  της

παρούσας απόφασης.

Για  την  διενέργεια  του  διαγωνισµού θα  εκδοθεί  διακήρυξη από τον  ∆ήµαρχο
Θέρµης Παπαδόπουλο Θεόδωρο.

 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 196/2017.

 Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. Για

το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
      

                                                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

    

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ                    Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

               Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ
 

      ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΖΩΗ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι:

α) η ανωτέρω δαπάνη ποσού εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ (180.000,00€) 

είναι εντός του διαθέσιµου ποσοστού της υπό πρ/µό οικ. Έτους 2017 

του  ∆ήµου  Θέρµης  και  ΚΑΕ  02.10.6641.001,  02.10.6643,  02.20.6641.001,

02.20.6644.001,  02.20.6644.001,  02.30.6641.001,  02.30.6643,  02.30.6644.001,

02.35.6641.001, 02.35.6644.001, 02.35.6644.002, και 02.40.6643  πίστωσης και

β) η συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του 

άρθρου 4 του Π.∆. 80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 354 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 

ΚΑΕ  02.10.6641.001 -23.405,00€ 

ΚΑΕ 02.10.6643-33.000,00€ 

ΚΑΕ 02.20.6641.001-107.604,81€ 

ΚΑΕ 02.20.6644.001 -0,00€ 

ΚΑΕ 02.20.6644.001-0,00€ 

ΚΑΕ 02.30.6641.001-25.731,69€ 

ΚΑΕ 02.30.6643-0,00€ 

ΚΑΕ 02.30.6644.001-52.800,00€ 

ΚΑΕ 02.35.6641.001-80.700,00€ 

ΚΑΕ 02.35.6644.001-16.750,00€ 

ΚΑΕ 02.35.6644.002-8.174,31€ 

ΚΑΕ 02.40.6643-800,00€ 

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαΐδου Ελένη
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