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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

       

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το υπ αριθµ. 36/23-8-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής 

Επιτροπής Θέρµης 

 

Αριθµ.Αποφ. 361/2013              ΘΕΜΑ. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, 

καθορισµός τρόπου εκτέλεσης και όρων 

διακήρυξης δηµοπρασίας για την 

εκτέλεση της «Προµήθειας ειδών 

καθαριότητας για τις ανάγκες του ∆ήµου 

θέρµης, της ∆.Ε.Υ.Α.Θ της Α’ Θµιας και 

της Β’ Θµιας Σχολικής Επιτροπής του 

∆ήµου».  

 

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 23η-8-2013 ηµέρα 

Παρασκευή και ώρα 8.30 π.µ. συνεδρίασε έκτακτα η Οικονοµική Επιτροπή 

Θέρµης µετά από την υπ’αριθ. 33332/22-8-2013 πρόσκληση του 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»  για την συζήτηση και 

λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης :  

 

1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισµός τρόπου εκτέλεσης και όρων 

διακήρυξης για την εκτέλεση της προµήθειας καυσίµων κίνησης και θέρµανσης 

για τις ανάγκες της ∆.Ε.Υ.Α.Θ., της Α’βάθµιας Σχολικής Επιτροπής και της 

Β’βάθµιας Σχολικής Επιτροπής του ∆ήµου». 

2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισµός τρόπου εκτέλεσης και όρων 

διακήρυξης για την εκτέλεση της προµήθειας ειδών καθαρισµού.  

 

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. Γκουστίλης Θεόδωρος   

2. Αναγνώστου Πασχάλης            1.Τσιλιάς Χρήστος                

3. Ηρακλής Βασίλειος                    2.Μιχαηλίδης Κων/νος 

4. Γκρόζος Παναγιώτης                                 

5. Βεζυρτζής Νικόλαος             

6. Τσιολάκης Αριστόβουλος 

7. Φάµελλος Σωκράτης 

 

                                

κηρύχθηκε από τον  Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.      

      

  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η  Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του 

∆ήµου   Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι η συνεδρίαση αυτή κρίθηκε αναγκαία, 

προκειµένου να συζητηθούν σαν κατεπείγοντα τα παραπάνω θέµατα της 

ηµερήσιας διάταξης σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής και να 

ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, για την εξασφάλιση των αναγκαίων προµηθειών 
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για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών καθώς έχουν ήδη εξαντληθεί οι 

σχετικές προµήθειες και καθυστέρησε η διαδικασία λόγω συντονισµού των 

φορέων του ∆ήµου µετά την αλλαγή του νοµοθετικού πλαισίου. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητηθεί 

θέµα ως κατεπείγον από την Οικονοµική Επιτροπή και να ληφθεί απόφαση γι’ 

αυτό, πρέπει πρώτα η Επιτροπή  να αποφανθεί για το κατεπείγον των θεµάτων.  

Η Επιτροπή  αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, είδε τις διατάξεις του 

άρθρου 75 και µετά από διαλογική συζήτηση, από την οποία προέκυψε ότι το 

ανωτέρω θέµα είναι πράγµατι κατεπείγον.  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  οµόφωνα 

 

Κρίνει το ανωτέρω θέµα ως κατεπείγον. 

 

O Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής αφού εισηγήθηκε το 2
ο
 της 

ηµερησίας διατάξεως θέµα είπε ότι ύστερα από τις διατάξεις της παρ 1 του 

άρθρου 4 Πράξη Νοµοθετικού περιεχοµένου ΦΕΚ 240/12-12-2012 τεύχος Α, Ν 

4111 (ΦΕΚ 18/25-01-2013), η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών-χορηγητών, 

για προµήθειες α. τροφίµων, β. λοιπών αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου καθώς 

και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρµάκων και 

αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες των ∆ήµων, των Ιδρυµάτων 

και όλων των νοµικών τους προσώπων, πραγµατοποιείται εφεξής από τους 

οικείους ∆ήµους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν, 

καταργείται. 

 

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση της 

Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου και την  υπ’ αριθµ. 36/2013 µελέτη που 

συντάχθηκε από την Οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου Θέρµης για την 

«Προµήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του ∆ήµου θέρµης, της 

∆.Ε.Υ.Α.Θ της Α’ Θµιας και της Β’ Θµιας Σχολικής Επιτροπής του ∆ήµου», 

προϋπολογισµού 108.046,41€ (συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α.) και για την 

κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου Θέρµης, της ∆.Ε.Υ.Α.Θ, της Α’ Θµιας και της 

Β’ Θµιας Σχολικής Επιτροπής του ∆ήµου. 

Με την υπ αριθµ 315/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής δεσµεύτηκε η 

σχετική πίστωση για την εκτέλεση της ανωτέρω προµήθειας (για την οµάδα 

ειδών που αφορά το ∆ήµο). 

Με την υπ αριθµ 120/2013 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.Θ. 

εγκρίθηκε η  υπ αριθµ 36/2013 ενιαία µελέτη προµήθειας ειδών καθαριότητας, 

για το τµήµα ειδών της µελέτης που την αφορά και δεσµεύτηκε η πίστωση. 

Με την υπ αριθµ 13/2013 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Α/Θµιας 

Σχολικής Επιτροπής εγκρίθηκε η υπ αριθµ 36/2013 ενιαία µελέτη προµήθειας 

ειδών καθαριότητας, για το τµήµα ειδών της µελέτης που την αφορά και 

δεσµεύτηκε η πίστωση. 

Με την υπ αριθµ 9/2013 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Β/Θµιας 

Σχολικής Επιτροπής εγκρίθηκε η  υπ αριθµ 36/2013 ενιαία µελέτη προµήθειας 

ειδών καθαριότητας, για το τµήµα ειδών της µελέτης που την αφορά δεσµεύτηκε 

η πίστωση. 

Με την υπ αριθµ 356/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης 

εγκρίθηκε η εκτέλεση της ενιαίας προµήθειας µε ανοικτό διαγωνισµό. 

 

 Το ποσό δαπάνης όπως αναφέρεται στη µελέτη και στα έγγραφα των 

φορέων θα καλυφθεί από ίδιους πόρους των φορέων. 
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Στη συνέχεια πρότεινε την έγκριση εκτέλεσης της προµήθειας µε διενέργεια 

ανοικτού διαγωνισµού µειοδοτικού µε σφραγισµένες προσφορές και  κριτήριο 

κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα ειδών της µελέτης (δυνατότητα 

κατάθεσης µερικών προσφορών). 

 

Επίσης πρότεινε την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων 

διακήρυξης του διαγωνισµού όπως είναι διατυπωµένες στο επισυναπτόµενο στη 

µελέτη σχέδιο σύµφωνα µε τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 ΥΠ.ΕΣ. περί 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α, κάλεσε δε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 

  

   Η Οικονοµική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη 

της την εισήγηση του Προέδρου, την υπ’αριθ. 23/2013 µελέτη της Οικονοµικής 

Υπηρεσίας, τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007, του Ν. 2286/95 περί «Προµηθειών 

∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», της Υ.Α. 11389/93 ΥΠ.ΕΣ. 

περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., του  ∆ΚΚ (Ν.3463/2006) και του Ν. 3852/2010 

                                 

 

        Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    οµόφωνα 

 

 

1. Εγκρίνει την εκτέλεση της «Προµήθειας ειδών καθαριότητας για τις 

ανάγκες του ∆ήµου θέρµης, της ∆.Ε.Υ.Α.Θ της Α’ Θµιας και της Β’ Θµιας 

Σχολικής Επιτροπής του ∆ήµου», προϋπολογισµού 108.046,41€ 
(συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α.) και για την κάλυψη των αναγκών 

του ∆ήµου Θέρµης, της ∆.Ε.Υ.Α.Θ, της Α’ Θµιας και της Β’ Θµιας 

Σχολικής Επιτροπής του ∆ήµου µε  ανοικτό διαγωνισµό µειοδοτικό µε 

σφραγισµένες προσφορές και  κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη 

τιµή ανά οµάδα ειδών της µελέτης (δυνατότητα κατάθεσης µερικών 

προσφορών). 

 

2. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές  της προµήθειας σύµφωνα µε την 

υπ’αριθ. 36/2013 µελέτη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου. 

 

3. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης της δηµοπρασίας σύµφωνα µε το 

επισυναπτόµενο σχέδιο που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας 

απόφασης. 

 

Για την διενέργεια του διαγωνισµού θα εκδοθεί διακήρυξη από τον ∆ήµαρχο 

Θέρµης Παπαδόπουλο Θεόδωρο. 

  

Με την υπ αριθµ 315/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής δεσµεύτηκε η 

σχετική πίστωση για την εκτέλεση της ανωτέρω προµήθειας (για την οµάδα 

ειδών που αφορά το ∆ήµο). 

Με την υπ αριθµ 120/2013 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α.Θ. 

εγκρίθηκε η  υπ αριθµ 36/2013 ενιαία µελέτη προµήθειας ειδών καθαριότητας, 

για το τµήµα ειδών της µελέτης που την αφορά και δεσµεύτηκε η πίστωση. 

Με την υπ αριθµ 13/2013 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Α/Θµιας 

Σχολικής Επιτροπής εγκρίθηκε η υπ αριθµ 36/2013 ενιαία µελέτη προµήθειας 

ειδών καθαριότητας, για το τµήµα ειδών της µελέτης που την αφορά και 

δεσµεύτηκε η πίστωση. 

Με την υπ αριθµ 9/2013 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Β/Θµιας 

Σχολικής Επιτροπής εγκρίθηκε η  υπ αριθµ 36/2013 ενιαία µελέτη προµήθειας 
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ειδών καθαριότητας, για το τµήµα ειδών της µελέτης που την αφορά δεσµεύτηκε 

η πίστωση. 

Με την υπ αριθµ 356/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης 

εγκρίθηκε η εκτέλεση της ενιαίας προµήθειας µε ανοικτό διαγωνισµό. 

 

 Το ποσό δαπάνης όπως αναφέρεται στη µελέτη και στα έγγραφα των 

φορέων θα καλυφθεί από ίδιους πόρους των φορέων. 

 

 

    Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 361/2013. 

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

Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως 

εξής: 

 

                                                  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ                    Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

               Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

 

                                                                         

ΓΚΟΥΣΤΙΛΗΣ  ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 


