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ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθµ. 17/27-07-2016 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 
 

Αριθµ. Απόφ. 309/2016     ΘΕΜΑ :  «Έγκριση εκτέλεσης της 

προµήθειας καυσίµων κίνησης & 

θέρµανσης για τις ανάγκες του 

ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ., της ∆.Ε.Π.Π.Α.Θ., της 

Α’βάθµιας και Β’βάθµιας Σχολικής 

Επιτροπής του ∆ήµου» 

 

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 27η-7-2016 ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 19:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από την υπ 
αριθµ. 25776/22-07-2016 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβούλου, η 
οποία επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της διατάξεις των 
άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως του 
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 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 33 µελών βρέθηκαν 
παρόντα 23 δηλαδή : 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος  1 Ακριτίδου Μαρία 

1 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 
∆.Σ.) 

2 Βογιατζής ∆ηµήτριος 

2 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος) 

3 Γκουστίλης Θεόδωρος 

3 Αναγνώστου Πασχάλης 4 Ζελιλίδης ∆αµιανός 

4 Αποστόλου Στυλιανός 5 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης) 

5 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 6 Κεφαλάς Ανέστης 

6 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 7 Μπίκος Κωνσταντίνος 

7 Γκιζάρης Στέργιος 8 Αγοραστούδη Ευγενία προσήλθε στο 3ο 
θέµα εκτός ηµερησίας 

8 Ιωσηφίδης Ιωάννης 9 Μουστάκας Βασίλειος προσήλθε στο 3ο 
θέµα εκτός ηµερησίας 

9 Καραουλάνης ∆ηµήτριος 10 Χρυσοχόου Παύλος 

10 Καρκατζίνος Νικόλαος    

11 Κοντοπίδης Γεώργιος   

12 Κουγιουµτζίδης Σταύρος   

13 Λαγός Νικόλαος   

14 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   

15 Πονερίδης Παναγιώτης    

16 Πράτανος Απόστολος     

17 Σαµαράς Σωκράτης   

18 Σαραφιανός Χρήστος    

19 Σφονδύλας ∆ηµήτριος    

20 Τιτέλης Κωνσταντίνος   

 21 Τσολάκης Απόστολος   

22 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα    
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23 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα   

 
κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.    

 
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Περήφανου Άννα υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης. 
 
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 «Το δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει 
για όλα τα θέµατα που αφορούν το δήµο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόµου στην 
αρµοδιότητα του δηµάρχου ή άλλου οργάνου του δήµου ή το ίδιο το δηµοτικό συµβούλιο 
µεταβίβασε σε επιτροπή του». Επίσης στο άρθρο 72 ορίζεται ότι «Η οικονοµική επιτροπή 
είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του δήµου. 
Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες : α) (…), β) (…), γ) (…), δ) αποφασίζει για την 
έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από 
εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς 
επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, 
(…) παροχής υπηρεσιών (…) σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, (…)».  
 
Σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. 33/2012 πράξη του VII Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου από 
τα παραπάνω συνάγεται ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ως όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ 
βαθµού, έχει γενική αρµοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέµα σχετικό µε τις αρµοδιότητες 
του οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέµατα που, βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην 
αρµοδιότητα των λοιπών οργάνων του ∆ήµου. 
 
Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 της Πράξης Νοµοθετικού 
Περιεχοµένου (Φ.Ε.Κ. 240/τεύχος Α’/12-12-2012), η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 4111/2013 
(Φ.Ε.Κ. 18/τεύχος Α’/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 υλοποιείται από τον οικείο ∆ήµου για τις ανάγκες αυτού, των Ιδρυµάτων και όλων των 
νοµικών του προσώπων.  
 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συµβουλίου την από 20-07-2016 εισήγηση της 
Οικονοµικής Υπηρεσίας µε την οποία προτείνεται η έγκριση εκτέλεσης της ενιαίας 
προµήθειας καυσίµων κίνησης και θέρµανσης για την κάλυψη των αναγκών, του 
ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ., της ∆.Ε.Π.Π.Α.Θ., της Α’βάθµιας και Β΄βάθµιας Σχολικής Επιτροπής του 
∆ήµου (σχετ. µελέτη 20/2016), προϋπολογισµού 327.407,25 € (συµπεριλαµβανοµένου και 
του Φ.Π.Α.) για το χρονικό διάστηµα από 17/10/2016 έως 16/10/2017.  
 
Σύµφωνα µε τη µελέτη 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 το ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ  
 

• Η προµήθεια καυσίµων της Α΄Οµάδας ποσού 30.910,81 € µε ΦΠΑ θα 
χρηµατοδοτηθεί από πιστώσεις προϋπολογισµού του ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ. οικονοµικού 
έτους 2016. 

• Το υπόλοιπο ποσό των 41.181,78 € µε ΦΠΑ θα καλυφθεί από πιστώσεις 
προϋπολογισµού του ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ. οικονοµικού έτους 2017. 

 
Απόφαση ∆/κου Συµβουλίου, 106/2016 περί έγκρισης δαπάνης προµήθειας, σύµφωνα µε 
την 20/2016 µελέτη, συνολικού ποσού, για το ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ., 72.092,59 € µε ΦΠΑ. 
 
Για την ∆.Ε.Π.Π.Α.Θ 
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• Η προµήθεια καυσίµων της  Β΄Οµάδας ποσού 26.093,02 € µε ΦΠΑ θα 
χρηµατοδοτηθεί από πιστώσεις προϋπολογισµού (της ∆.Ε.Π.Π.Α.Θ.) οικονοµικού 
έτους 2016.   

• Το υπόλοιπο ποσό των 38.914,25 € µε ΦΠΑ θα καλυφθεί από πιστώσεις 
προϋπολογισµού (της ∆.Ε.Π.Π,Α.Θ.) οικονοµικού έτους 2017. 
 
Απόφαση ∆/κου Συµβουλίου, 179/2016 περί έγκρισης δαπάνης προµήθειας, 
σύµφωνα µε την 20/2016 µελέτη, συνολικού ποσού, για την ∆.Ε.Π.Π.Α.Θ., 65.535,78 
€ µε ΦΠΑ. 

 
 
Για την Α’Θµια Σχολική Επιτροπή 

• Καύσιµα θέρµανσης ∆ηµοτικής Ενότητας θέρµης, Γ’ Οµάδα, 34.160,20 € µε ΦΠΑ 

• Καύσιµα θέρµανσης ∆ηµοτικής Ενότητας Μίκρας, ∆’ Οµάδα,  30.364,62 € µε ΦΠΑ 

• Καύσιµα θέρµανσης ∆ηµοτικής Ενότητας Βασιλικών, Ε’ Οµάδα, 26.569,04 € µε ΦΠΑ 
                                                                  Σύνολο: 91.093,86 € µε ΦΠΑ 
 
Απόφαση ∆/κου Συµβουλίου, 53/2016 περί έγκρισης δαπάνης προµήθειας, σύµφωνα 
µε την 20/2016 µελέτη, συνολικού ποσού, για την Α’θµια Σχολική Επιτροπή, 
91.093,86 € µε ΦΠΑ 
 

Για την Β’Θµια Σχολική Επιτροπή 

• Καύσιµα θέρµανσης ∆ηµοτικής Ενότητας θέρµης, Ζ’ Οµάδα, 34.160,20 € µε ΦΠΑ 

• Καύσιµα θέρµανσης ∆ηµοτικής Ενότητας Μίκρας Η’ Οµάδα, 34.160,20 € µε ΦΠΑ 

• Καύσιµα θέρµανσης ∆ηµοτικής Ενότητας Βασιλικών, Θ’ Οµάδα, 30.364,62 € µε ΦΠΑ 
                                                               Σύνολο: 98.685,02 € µε ΦΠΑ 
 
Απόφαση ∆/κου Συµβουλίου, 50/2016 περί έγκρισης δαπάνης προµήθειας, σύµφωνα 
µε την 20/2016 µελέτη, συνολικού ποσού, για την Β’ Θµια Σχολική Επιτροπή, 
συνολικού ποσού 98.685,02 € µε ΦΠΑ 
 

 
  Ύστερα από τα παραπάνω και σε  εφαρµογή των διατάξεων του ν. 3852/2010, του ν. 
4254/2014 και του ν. 4111/2013, καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να προβεί στην έγκριση 
διενέργειας ανοιχτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την κάλυψη των αναγκών του 
∆ήµου και των νοµικών του προσώπων, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην υπ αριθµ 20/2016 
µελέτη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου και τις αντίστοιχες αποφάσεις των νοµικών 
προσώπων περί έγκρισης της προµήθειας στο τµήµα που τους αφορά.  
Η κάλυψη του συνόλου της δαπάνης που αφορά τις ανάγκες του ∆ήµου θα πραγµατοποιηθεί 
σε ΚΑ των προϋπολογισµών ετών 2016 2017. 
 
 
Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την 
εισήγηση του Προέδρου και της υπηρεσίας, τις αποφάσεις των Νοµικών Προσώπων του 
∆ήµου καθώς και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4111/2013, του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) και του 
Ν. 3852/2010 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     οµόφωνα  

 
Εγκρίνει την εκτέλεση της προµήθειας καυσίµων κίνησης και θέρµανσης και ελαιολιπαντικών 
για τις ανάγκες  του ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ, της ∆.Ε.Π.Π.Α.Θ. της Α’βάθµιας και της Β’βάθµιας 
Σχολικής Επιτροπής του ∆ήµου (σχετ. µελέτη 20/2016 ), προϋπολογισµού 327.407,25 € 
 
Το ποσό της δαπάνης θα καλυφθεί από τους αντίστοιχους φορείς, ως εξής :  
Για το ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ  
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• Η προµήθεια καυσίµων της Α΄Οµάδας ποσού 30.910,81 € µε ΦΠΑ θα 
χρηµατοδοτηθεί από πιστώσεις προϋπολογισµού του ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ. οικονοµικού 
έτους 2016. 

• Το υπόλοιπο ποσό των 41.181,78 € µε ΦΠΑ θα καλυφθεί από πιστώσεις 
προϋπολογισµού του ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ. οικονοµικού έτους 2017. 

 
Απόφαση ∆/κου Συµβουλίου, 106/2016 περί έγκρισης δαπάνης προµήθειας, 
σύµφωνα µε την 20/2016 µελέτη, συνολικού ποσού, για το ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ., 72.092,59 € 
µε ΦΠΑ. 

 
Για την ∆.Ε.Π.Π.Α.Θ 
 

• Η προµήθεια καυσίµων της  Β΄Οµάδας ποσού 26.093,02 € µε ΦΠΑ θα 
χρηµατοδοτηθεί από πιστώσεις προϋπολογισµού (της ∆.Ε.Π.Π.Α.Θ.) οικονοµικού 
έτους 2016.   

• Το υπόλοιπο ποσό των 38.914,25 € µε ΦΠΑ θα καλυφθεί από πιστώσεις 
προϋπολογισµού (της ∆.Ε.Π.Π,Α.Θ.) οικονοµικού έτους 2017. 
 
Απόφαση ∆/κου Συµβουλίου, 179/2016 περί έγκρισης δαπάνης προµήθειας, 
σύµφωνα µε την 20/2016 µελέτη, συνολικού ποσού, για την ∆.Ε.Π.Π.Α.Θ., 65.535,78 
€ µε ΦΠΑ. 

 
 
Για την Α’Θµια Σχολική Επιτροπή 

• Καύσιµα θέρµανσης ∆ηµοτικής Ενότητας θέρµης, Γ’ Οµάδα, 34.160,20 € µε ΦΠΑ 

• Καύσιµα θέρµανσης ∆ηµοτικής Ενότητας Μίκρας, ∆’ Οµάδα,  30.364,62 € µε ΦΠΑ 

• Καύσιµα θέρµανσης ∆ηµοτικής Ενότητας Βασιλικών, Ε’ Οµάδα, 26.569,04 € µε ΦΠΑ 
                                                                  Σύνολο: 91.093,86 € µε ΦΠΑ 
 
Απόφαση ∆/κου Συµβουλίου, 53/2016 περί έγκρισης δαπάνης προµήθειας, σύµφωνα 
µε την 20/2016 µελέτη, συνολικού ποσού, για την Α’θµια Σχολική Επιτροπή, 
91.093,86 € µε ΦΠΑ 
 

Για την Β’Θµια Σχολική Επιτροπή 

• Καύσιµα θέρµανσης ∆ηµοτικής Ενότητας θέρµης, Ζ’ Οµάδα, 34.160,20 € µε ΦΠΑ 

• Καύσιµα θέρµανσης ∆ηµοτικής Ενότητας Μίκρας Η’ Οµάδα, 34.160,20 € µε ΦΠΑ 

• Καύσιµα θέρµανσης ∆ηµοτικής Ενότητας Βασιλικών, Θ’ Οµάδα, 30.364,62 € µε ΦΠΑ 
                                                               Σύνολο: 98.685,02 € µε ΦΠΑ 
 
Απόφαση ∆/κου Συµβουλίου, 50/2016 περί έγκρισης δαπάνης προµήθειας, σύµφωνα 
µε την 20/2016 µελέτη, συνολικού ποσού, για την Β’ Θµια Σχολική Επιτροπή, 
συνολικού ποσού 98.685,02 € µε ΦΠΑ 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 309/2016. 
 
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 

 

              Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                    Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

 

 

          ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 
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