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                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                  ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                  Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                 Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                           Από το πρακτικό της  06 - 02 - 2017 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης : 042/ 2017 
 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού άνω των ορίων για την 

«Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για τον δήµο Αµπελοκήπων Μενεµένης και 

των νοµικών του προσώπων» 

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 06η του µήνα Φεβρουαρίου  έτους 

2017, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 2804/02-02-2017 έγγραφη 

πρόσκληση του προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα 

τριών (33) µελών ήταν παρόντες τριάντα(30) και απόντες τρείς(03)οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 

κλήθηκαν  νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 
2 Αποστολίδου Μαρία 2 Εµεινίδης Αναστάσιος  
3 Βαλάνος Νικόλαος 3 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 
4 Κωνσταντίνου Κυριάκος 4  
5 Γυµνόπουλος Κοσµάς 5  
6 Καρράς Ευστράτιος 6  
7 Κουσενίδης Αλέξανδρος 7  
8 Κεσόγλου Παύλος 8  
9 Σουσλόγλου Νικόλαος 9  
10 Σιδηρόπουλος Σάββας 10  
11 Μανωλόπουλος Βασίλης 11  
12 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 12  
13 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 13  
14 Γρούγιος Ηλίας 14  
15 Κατζικάς Γεώργιος 15  
16 Μεζίκης Βασίλειος 16  
17 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 17  
18 Κυριλλίδης Γεώργιος 18  
19 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 19  
20 Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία 20  
21 Λαϊνάκου Αφροδίτη 21  
22 Καζαντζίδης Γεώργιος 22  
23 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 23  
24 Αβραµίδης Μωϋσής 24  
25 Λαδάς Παράσχος 25  
26 Γκαλέτσης Αθανάσιος 26  
27 Ράπτου Ολγα 27  
28 Νοτάκης Ιωάννης 28  
29 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 29  
30 Σµήλιος Ηλίας 30  
31  31  
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32  32  
33  33  
 

Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.  

Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη.  

Επίσης κλήθηκαν και στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Μενεµένης κ. Παληκαρίδου  Αναστασία η οποία ήταν απούσα  και η Πρόεδρος της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων κ. Κόπτη Ελένη η οποία παρέστη. 

 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 10Ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και η Αντιδήµαρχος κ. Αποστολίδου 
Μαρία έθεσε υπόψη των µελών ότι:  
 
Έχοντας υπόψη:  

Α) Τις διατάξεις, όπως ισχύουν : 

1. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –

Πρόγραµµα Καλλικράτης» και ειδικότερα του άρθρου 65 παρ.1 αναφορικά µε τις αρµοδιότητες του 

δηµοτικού συµβουλίου 

2. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

3. Του άρθρου 1 υποπαραγρ.Ζ5 του Ν. 4152/13 (άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/7) «Επείγοντα µέτρα 

εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013». 

4. Του ν. 3886/2010 (Α' 173) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων 

Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21γς Ιουνίου 

1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 

τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L335) σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. 27 της παρ. 1 του άρθρου 377, 

των παρ. 7,8 και 11 του άρθρου  379 όπως έχουν τροποποιηθεί µε το άρθρο 50 του Ν.4446/16 

(ΦΕΚ 240/Α/22-12-16) 

5. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα 

∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις” 

6. Του π.δ 80/2016 (Α΄ 145/05-08-16) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες 

7. Της µε αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), 

8. Της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου 12/12-12-12 (ΦΕΚ 240 Α/12-12-2012) : Έγκριση των 

Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης 

µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής 

∆ηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας 

της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο «Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης», της Σύµβασης 

Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο 

«Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής 
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∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «∆ιευκόλυνση 

αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων 

και άλλες επείγουσες διατάξεις. 

9. Του άρθρο 48 του Ν.4111/13 (ΦΕΚ 18Α/25-01-13) µε τις οποίες κυρώθηκε και έχει ισχύ νόµου 

από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η από 12 ∆εκεµβρίου 2012 Πράξη 

Νοµοθετικού Περιεχοµένου, σύµφωνα µε την οποία «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». 

10.  Της Εγκυκλίου 3/11543/26-03-13 αναφορικά µε την «ανάδειξη προµηθευτών-χορηγητών 

προµηθειών των δήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους προσώπων, των Περιφερειών, 

των Ιδρυµάτων και των νοµικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσµων ΟΤΑ α’ και β’ 

βαθµού». 

11. Το άρθρο 63 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/Α/14-04-14) «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών.» 

 
 

Β) 1. Την µε αριθµό απόφ. 199/17 διοικητικού Συµβουλίου της Κ∆Ε∆ΑΜ για την έγκριση διενέργειας 

της προµήθειας 

2. Την µε αριθµό απόφ. 57/17 διοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοτικοί Παιδικοί 

Σταθµοί -ΚΑΠΗ 

κ α λ ε ί τ α ι  τ ο  ∆ η µ ο τ ι κ ό  Σ υ µ β ο ύ λ ι ο  

1. Να εγκρίνει την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού άνω των ορίων για την 

«Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών του δήµου και των νοµικών του προσώπων» µε 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής. 

Ειδικότερα, για την προµήθεια υγρών καυσίµων, σύµφωνα µε το άρθρο 41 του π.δ. 173/1990 

όπως έχει τροποποιηθεί µε το άρθρο 63 του Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93Α/14-04-14) και το άρθρο 95 

παρ.6 του Ν.4412/16, κριτήριο κατακύρωσης είναι το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη 

διαµορφούµενη, για έκαστο είδος, µέση τιµή της περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών 

Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.  

Η ανάθεση αφορά την προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών του δήµου και των νοµικών 

προσώπων αυτού ήτοι α) ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί-ΚΑΠΗ και β) την Κοινωφελής ∆ηµοτική 

Επιχείρηση (Κ∆Ε∆ΑΜ). 

Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 459.829,80€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 

συνολικό ποσό ανάθεσης 570.188,95€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ ενώ περιλαµβάνεται και 

δικαίωµα προαίρεσης 45%.  

Το δικαίωµα αυτό έχει ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας σύµφωνα και 

µε το άρθρο 236 του Ν.4412/16 (άρθρο 16 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) και θα ενεργοποιηθεί µόνο 

σε περίπτωση που θα απαιτηθεί να παραταθεί η σύµβαση για την κάλυψη της δαπάνης του 

επιπλέον χρονικού διαστήµατος ή για να καλύψει διαφορές στην κυµαινόµενη τιµή των καυσίµων. 
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 Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε ένα έτος από την εποµένη υπογραφή της µε δυνατότητα 

παράτασης έως έξι (6) µήνες,  

Αναλυτικότερα η σύμβαση αφορά επτά (7) τμήματα ήτοι: 

 Αρχική Σύμβαση Δικαίωμα  Προαίρεσης Σύνολο ΣΥΝΟΛΟ 

 Χωρίς ΦΠΑ Με ΦΠΑ Χωρίς ΦΠΑ Με ΦΠΑ Χωρίς ΦΠΑ Με ΦΠΑ Χωρίς ΦΠΑ 

Με ΦΠΑ 

Α) ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
446.598,55€ 

553.782,20€ 

1.Προμήθεια 

υγρών καυσίμων 

λιανική 

52.775,00€ 65.441,00€ 23.748,75€ 29.448,45€ 76.523,75€ 94.889,45€   

2. Προμήθεια 

υγρών καυσίμων 

χονδρική 

218.500,00€ 270.940,00€ 98.325,00€ 121.923,00€ 316.825,00€ 392.863,00€   

3. Προμήθεια 

υγρών καυσίμων-

πετρέλαιο 

θέρμανσης 

6.000,00€ 7.440,00€ 2.700,00€ 3.348,00€ 8.700,00€ 10.788,00€   

4.Προμήθεια 

λιπαντικών 
30.724,00€ 38.097,76€ 13.825,80€ 17.143,99€ 44.549,80€ 55.241,75€   

Β) ΝΠΔΔ- ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΚΑΠΗ 
9.425,00€ 

11.687,00€ 

5.Προμήθεια 

υγρών καυσίμων 

λιανική 

1.250,00€ 1.550,00€ 562,50€ 697,50€ 1.812,50€ 2.247,50€   

6. Προμήθεια 

υγρών καυσίμων-

πετρέλαιο 

θέρμανσης 

5.250,00€ 6.510,00€ 2.362,50€ 2.929,50€ 7.612,50€ 9.439,50€   

Γ) ΝΠΙΔ- ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
5.220,00€ 

6.472,80€ 

7.Προμήθεια 

υγρών καυσίμων 

λιανική 

3.600,00€ 4.464,00€ 1.620,00Ε 2.008,80€ 5.220,00€ 6.472,80€   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     461.243,55€ 571.942,00   

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov με σφραγισμένες προσφορές σε δύο στάδια, οι οποίες θα υποβληθούν 

ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις διατάξεις περί ηλεκτρονικών διαγωνισμών. 

 

2. Να αναθέτει στην Οικονομική Επιτροπή α) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών β) τη 

σύνταξη των όρων διακήρυξης και γ) την δέσμευση, την ψήφιση της σχετικής πίστωσης για το 

2017-18. 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη του τις διατάξεις 
του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου  

 

                                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
Α) Εγκρίνει την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού άνω των ορίων για την «Προµήθεια 

υγρών καυσίµων και λιπαντικών του δήµου και των νοµικών του προσώπων» µε κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής. 

Ειδικότερα, για την προµήθεια υγρών καυσίµων, σύµφωνα µε το άρθρο 41 του π.δ. 173/1990 

όπως έχει τροποποιηθεί µε το άρθρο 63 του Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93Α/14-04-14) και το άρθρο 95 

παρ.6 του Ν.4412/16, κριτήριο κατακύρωσης είναι το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη 

διαµορφούµενη, για έκαστο είδος, µέση τιµή της περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών 

Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.  

Η ανάθεση αφορά την προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών του δήµου και των νοµικών 

προσώπων αυτού ήτοι α) ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί-ΚΑΠΗ και β) την Κοινωφελής ∆ηµοτική 

Επιχείρηση (Κ∆Ε∆ΑΜ). 

Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 459.829,80€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 

συνολικό ποσό ανάθεσης 570.188,95€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ ενώ περιλαµβάνεται και 

δικαίωµα προαίρεσης 45%.  

Το δικαίωµα αυτό έχει ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισµό της εκτιµώµενης αξίας σύµφωνα και µε 

το άρθρο 236 του Ν.4412/16 (άρθρο 16 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) και θα ενεργοποιηθεί µόνο σε 

περίπτωση που θα απαιτηθεί να παραταθεί η σύµβαση για την κάλυψη της δαπάνης του επιπλέον 

χρονικού διαστήµατος ή για να καλύψει διαφορές στην κυµαινόµενη τιµή των καυσίµων. 

 Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε ένα έτος από την εποµένη υπογραφή της µε δυνατότητα 

παράτασης έως έξι (6) µήνες,  

Αναλυτικότερα η σύμβαση αφορά επτά (7) τμήματα ήτοι: 

 Αρχική Σύμβαση Δικαίωμα  Προαίρεσης Σύνολο ΣΥΝΟΛΟ 

 Χωρίς ΦΠΑ Με ΦΠΑ Χωρίς ΦΠΑ Με ΦΠΑ Χωρίς ΦΠΑ Με ΦΠΑ Χωρίς ΦΠΑ 

Με ΦΠΑ 

Α) ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
446.598,55€ 

553.782,20€ 

1.Προμήθεια 

υγρών καυσίμων 

λιανική 

52.775,00€ 65.441,00€ 23.748,75€ 29.448,45€ 76.523,75€ 94.889,45€   

2. Προμήθεια 

υγρών καυσίμων 

χονδρική 

218.500,00€ 270.940,00€ 98.325,00€ 121.923,00€ 316.825,00€ 392.863,00€   

3. Προμήθεια 

υγρών καυσίμων-

πετρέλαιο 

θέρμανσης 

6.000,00€ 7.440,00€ 2.700,00€ 3.348,00€ 8.700,00€ 10.788,00€   

4.Προμήθεια 

λιπαντικών 
30.724,00€ 38.097,76€ 13.825,80€ 17.143,99€ 44.549,80€ 55.241,75€   
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Β) ΝΠΔΔ- ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΚΑΠΗ 
9.425,00€ 

11.687,00€ 

5.Προμήθεια 

υγρών καυσίμων 

λιανική 

1.250,00€ 1.550,00€ 562,50€ 697,50€ 1.812,50€ 2.247,50€   

6. Προμήθεια 

υγρών καυσίμων-

πετρέλαιο 

θέρμανσης 

5.250,00€ 6.510,00€ 2.362,50€ 2.929,50€ 7.612,50€ 9.439,50€   

Γ) ΝΠΙΔ- ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
5.220,00€ 

6.472,80€ 

7.Προμήθεια 

υγρών καυσίμων 

λιανική 

3.600,00€ 4.464,00€ 1.620,00Ε 2.008,80€ 5.220,00€ 6.472,80€   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     461.243,55€ 571.942,00   

 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov µε σφραγισµένες προσφορές σε δύο στάδια, οι οποίες θα υποβληθούν 

ηλεκτρονικά σύµφωνα µε τις διατάξεις περί ηλεκτρονικών διαγωνισµών. 

 

Β)Αναθέτει στην Οικονοµική Επιτροπή α) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών β) τη σύνταξη 

των όρων διακήρυξης και γ) την δέσµευση, την ψήφιση της σχετικής πίστωσης για το 2017-18. 

 
Γ) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
  
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 042 / 2017 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 
   
     Ο Πρόεδρος                Τα Μέλη 
 
Κουσενίδης Αλέξανδρος                                                                           
                                   Αµπελόκηποι  07 - 02 - 2017 
   Η Ειδική Γραµµατέας                                                                           Ο Πρόεδρος  
   
 
 
 
 Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                Κουσενίδης Αλέξανδρος 


