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      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

       

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το υπ αριθµ. 41/9-10-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής 

Επιτροπής Θέρµης 

 

Αριθµ.Αποφ. 422/2013              ΘΕΜΑ: Καθορισµός τρόπου εκτέλεσης και όρων 

διακήρυξης δηµοπρασίας για την 

εκτέλεση της «Προµήθειας λιπαντικών».  

 

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 9η-10-2013 ηµέρα 

Τετάρτη και ώρα 8.30 π.µ. συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή Θέρµης µετά 

από την υπ’αριθ. 41418/4-10-2013 πρόσκληση του Προέδρου και σύµφωνα µε τις 

διατάξεις των άρθρων 74 και 75τουΝ.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  5 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   3.Τσιολάκης Αριστόβουλος 

5.   Φάµελλος Σωκράτης    4. Βεζυρτζής Νικόλαος  

                                       

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. 

 

O Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής αφού εισηγήθηκε το 5
ο
 της ηµερησίας 

διατάξεως θέµα έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση της 

Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου και την  υπ’ αριθµ. 3/2013 µελέτη που 

συντάχθηκε από το Τµήµα ∆ιαχείρισης και Συντήρησης Οχηµάτων της ∆/νσης 

Ανακύκλωσης και Καθαριότητας του ∆ήµου Θέρµης για την «Προµήθεια 

λιπαντικών», προϋπολογισµού 48.068,40€ (συµπεριλαµβανοµένου και του 

Φ.Π.Α.) Σύµφωνα µε την τεχνική Έκθεση το ανωτέρω ποσό θα βαρύνει τον 

προϋπολογισµό του έτους 2013 κατά το ποσό των 27.050 € και κατά 21.018,40 € 

θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του έτους 2014. 

 

Με την υπ αριθµ 393/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής δεσµεύτηκε η 

σχετική πίστωση για την εκτέλεση της ανωτέρω προµήθειας. 

 

Με την υπ αριθµ 412/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης 

εγκρίθηκε η εκτέλεση της προµήθειας και µε την 400/2013 απόφαση 

Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Τέλος µε την αριθ. 2226/39684/2013 απόφαση του ∆ηµάρχου καθορίστηκε ως 

τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας ο πρόχειρος διαγωνισµός µε κριτήριο 

κατακύρωσης αυτό της χαµηλότερης τιµής.  
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Ύστερα από τα παραπάνω έθεσε υπόψη την εισήγηση της Οικονοµικής 

Υπηρεσίας σύµφωνα µε την οποία στις 13/05/2013 διενεργήθηκε ανοιχτός 

διεθνής διαγωνισµός προµήθειας υγρών καυσίµων του ∆ήµου. 

 

Έχοντας υπόψη αντικρουόµενες πράξεις του ελεγκτικού Συνεδρίου περί 

κριτηρίου κατάτµησης προµηθειών, ενδεικτικά αναφέρονται οι: 399/2006 µε την 

οποία θεωρείται ότι τα καύσιµα και τα λιπαντικά θεωρούνται όµοια ή οµοειδή 

και τη νεότερη 129/2010 σύµφωνα µε την οποία κριτήριο θεώρησης οµοίων ή 

οµοειδών αγαθών είναι το γεγονός εάν αυτά ανήκουν στην ίδια οµάδα του κοινού 

λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων CPV της ΕΕ και εφόσον είναι κοινά τα τρία 

πρώτα ψηφία αυτών (091 καύσιµα, 092 λιπαντικά), προτείνεται η διενέργεια 

ανοιχτού διαγωνισµού προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος της µη θεώρησης 

της νοµιµότητας της δαπάνης, λόγω κατάτµησης, από τον Επίτροπο του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 

Επίσης πρότεινε την έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού όπως είναι 

διατυπωµένες στο επισυναπτόµενο 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. 3/2013 µελέτη του Τµήµατος 

∆ιαχείρισης και Συντήρησης Οχηµάτων της ∆/νσης Ανακύκλωσης και 

Καθαριότητας του ∆ήµου, την εισήγηση 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. Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης της «Προµήθειας Λιπαντικών» πρ/σµού 

48.068,40€  (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) τον ανοικτό διαγωνισµό 

µειοδοτικό µε σφραγισµένες προσφορές και  κριτήριο κατακύρωσης την 

χαµηλότερη τιµή  

2. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης της δηµοπρασίας σύµφωνα µε το 

επισυναπτόµενο σχέδιο που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας 

απόφασης. 

 

Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στο ∆ήµαρχο Θέρµης , ο οποίος θα προβεί 

στην ανάκληση της αριθ. 2226/39684/2013 αποφάσεώς του. 

 

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

Θέρµης Παπαδόπουλο Θεόδωρο. 
  

    Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 422/2013. 

   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 


