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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 
Αµπελόκηποι 

 

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                Απόσπασµα  
                 Κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                                  Από το πρακτικό της  23 - 5 - 2011 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2310 729609 – 2310 729-621 
 
Αριθ.  Απόφ. 162/ 2011 
 
 
ΘΕΜΑ: Εγκριση προµήθειας υγρών καυσίµων µε ανοικτό διεθνή διαγωνισµό για τα οικονοµικά 
έτη 2011 και 2012, πρ/σµού 642.140,57€. Αναµόρφωση προϋπολογισµού. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 23ην του µήνα Μαϊου του έτους 
2011 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 6275/19-5-2011 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από 
το σύνολο των 33 µελών  ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
Αβραµίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Αρπατζάνη Μαρία, Γρούγιος 
Ηλίας, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Μπουντούρη Παρασκευή, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, 
Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Κουσίδης Γεώργιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Μεζίκης Βασίλειος, 
Καζαντζίδης Γεώργιος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Πατσιάς Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, 
Σουσλόγλου Νικόλαος, Λαδάς Παράσχος Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, Λεµονίδου 
∆έσποινα, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Χοϊδης Χαράλαµπος, Παπαδήµας 
Αναστάσιος, Παυλίδου Λαµπρινή, Τσιριγώτης Αρσένιος, Σαπρανίδου Σωτηρία Βούζας Ηλίας.  

     
ΑΠΟΝΤΕΣ :  
 Ακτσελής Γεώργιος, Βαλάνος Νικόλαος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Καρράς Ευστράτιος, Κατσαρός 
Ιωάννης. 
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα, ο Αντιπρόεδρος 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 ο ειδικός γραµµατέας του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Ο Αντιπρόεδρος εισηγήθηκε το 6ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντ/χος κ. Καζαντζίδης 
έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι  
 

Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης»  
2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και 

Κοινοτήτων» 
3. Τις διατάξεις του Π.∆.60/07 (ΦΕΚ 64 Α) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις 

διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία  
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005»  

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υπ.Απόφασης «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών 
οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185Β). 

5. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων» 
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6. Τις διατάξεις της µε αριθµ.77032/28-12-09 εγκυκλίου της ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆. «Κατώτατα όρια για 
τις δηµόσιες συµβάσεις τα οποία εφαρµόζονται από 01-01-2010». 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού, 
ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

8. Τις διατάξεις της αρ. Π1/3305/03.11.10 (ΦΕΚ 1789/12.11.10 τεύχος Β) απόφασης του 
Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Σύναψη, εκτέλεση και 
διαδικασίες σύναψης συµβάσεων προµηθειών, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 2 
(παρ.5, 12, 13 και 16) του Ν.2286/95»  

9. Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α.Π1/358/27.01.1999 (ΦΕΚ Β’92) «Εξαίρεση προµηθειών που 
πραγµατοποιούνται µε ανάδειξη χορηγητών-προµηθευτών από την ένταξη τους στο Ενιαίο 
Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π)».  

10. Την µε αριθµ. 132/11-04-2011 της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας «’Έγκριση πρακτικού για παροχή εξουσιοδότησης στους δήµους εντός 
πολεοδοµικού συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης και στα Ν.Π.∆.∆. & Ν.Π.Ι.∆ του Νοµού 
Θεσσαλονίκης για την ανάδειξη προµηθευτών καυσίµων», (έγγραφο µε 
αριθµ.πρωτ.86005/4064/03-05-11), αναφορικά µε την χορήγηση εξουσιοδότησης στον 
δήµο να διενεργήσει διαγωνισµό για την προµήθεια υγρών καυσίµων έως 31/12/12. 
Αρµοδιότητα που σύµφωνα µε το άρθρο 41 της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υπ.Απόφασης ανήκει 
στην Περιφέρεια. 

11. Τις διατάξεις του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-07-10) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις.» 

12. Την ανάγκη προµήθειας υγρών καυσίµων  
 

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 προµήθεια υγρών καυσίµων για τα έτη 2011 (4 µήνες) και 2012 µε 
την διαδικασία του ανοικτού διεθνή διαγωνισµού και κριτήριο κατακύρωσης το 
µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες επί της νόµιµα διαµορφούµενη 
µέση τιµή πώλησης χονδρικής και λιανικής όπως αυτή προσδιορίζεται από την 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκη- ∆ιεύθυνση 
Ανάπτυξης, Τµήµα Εµπορίου & Τουρισµού, µε ενδεικτικό προϋπολογισµό  
642.140.57€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. Στον ενδεικτικό προϋπολογισµό 
περιλαµβάνεται και δικαίωµα προαίρεσης 15% στην περίπτωση παράτασης της 
σύµβασης για την κάλυψη της δαπάνης του επιπλέον χρονικού διαστήµατος ή για να 
καλύψει διαφορές στην κυµαινόµενη τιµή των καυσίµων. 

 
2. Να αναθέσει στην Οικονοµική Επιτροπή α) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών 

β) τη σύνταξη των όρων διακήρυξης και γ) την ψήφιση της σχετικής πίστωσης 
 

3. Να προβεί σε αναµόρφωση του προϋπολογισµού έτους 2011, για την υλοποίηση της 
ανωτέρω προµήθειας ως εξής: 

 
� Ενίσχυση του Κ.Α. 9111 «Αποθεµατικό» από τους κωδικούς  

o 10.6641.01 «Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών µέσων», 
οικονοµικές και διοικητικές υπηρεσίες µε ποσό 15.500€ 

o 30.6641.01 «Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών µέσων», υπηρεσία 
τεχνικών έργων µε ποσό 10.000€ 

o 30.6641.03 «Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µηχ/των τµήµατος συντήρησης 
έργων», υπηρεσία τεχνικών έργων µε ποσό 2.000€ 

o 30.6643 «Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό», υπηρεσία 
τεχνικών έργων µε ποσό 2.000€ 

� Από τον Κ.Α. 9111 «Αποθεµατικό» σε ενίσχυση των: 
o 15.6641 «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών 

µέσων», υπηρεσίες πολιτισµού, αθλητισµού και κοινωνικής πολιτικής µε ποσό 
13.000€ 

o 35.6641.01 «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών 
µέσων», υπηρεσίες πρασίνου µε ποσό 9.000€ 
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o 15.6643 «Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό» υπηρεσίες 
πολιτισµού, αθλητισµού και κοινωνικής πολιτικής µε ποσό 4.500€ 

o 30.6644 «Προµήθεια καυσίµων για λοιπές ανάγκες», υπηρεσία τεχνικών 
έργων µε ποσό 1.500€ 

o 35.6644 «Προµήθεια καυσίµων για λοιπές ανάγκες», υπηρεσίες πρασίνου µε 
ποσό 1.500€. 

 
Λαµβάνοντας υπόψη τα άνω αναφερόµενα σας διαβιβάζουµε το Πρωτόκολλο Οριστικής 
Παραλαβής και παρακαλούµε για την έγκρισή του.                           

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου  

                                                                 
                                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                      Οµόφωνα 
 

Α)Εγκρίνει την προµήθεια υγρών καυσίµων για τα έτη 2011 (4 µήνες) και 2012 µε την 
διαδικασία του ανοικτού διεθνή διαγωνισµού και κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο 
ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες επί της νόµιµα διαµορφούµενη µέση τιµή 
πώλησης χονδρικής και λιανικής όπως αυτή προσδιορίζεται από την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκη- ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης, Τµήµα Εµπορίου 
& Τουρισµού, µε ενδεικτικό προϋπολογισµό  642.140.57€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
23%. Στον ενδεικτικό προϋπολογισµό περιλαµβάνεται και δικαίωµα προαίρεσης 15% στην 
περίπτωση παράτασης της σύµβασης για την κάλυψη της δαπάνης του επιπλέον χρονικού 
διαστήµατος ή για να καλύψει διαφορές στην κυµαινόµενη τιµή των καυσίµων. 
 
Β) Αναθέτει στην Οικονοµική Επιτροπή α) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών β) τη 
σύνταξη των όρων διακήρυξης και γ) την ψήφιση της σχετικής πίστωσης 

 
Γ)Τροποποιεί τον προϋπολογισµό έτους 2011, για την υλοποίηση της ανωτέρω 
προµήθειας ως εξής: 

 
� Ενίσχυση του Κ.Α. 9111 «Αποθεµατικό» από τους κωδικούς  

o 10.6641.01 «Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών µέσων», 
οικονοµικές και διοικητικές υπηρεσίες µε ποσό 15.500€ 

o 30.6641.01 «Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών µέσων», υπηρεσία 
τεχνικών έργων µε ποσό 10.000€ 

o 30.6641.03 «Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µηχ/των τµήµατος συντήρησης 
έργων», υπηρεσία τεχνικών έργων µε ποσό 2.000€ 

o 30.6643 «Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό», υπηρεσία 
τεχνικών έργων µε ποσό 2.000€ 

� Από τον Κ.Α. 9111 «Αποθεµατικό» σε ενίσχυση των: 
o 15.6641 «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών 

µέσων», υπηρεσίες πολιτισµού, αθλητισµού και κοινωνικής πολιτικής µε ποσό 
13.000€ 

o 35.6641.01 «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών 
µέσων», υπηρεσίες πρασίνου µε ποσό 9.000€ 

o 15.6643 «Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό» υπηρεσίες 
πολιτισµού, αθλητισµού και κοινωνικής πολιτικής µε ποσό 4.500€ 

o 30.6644 «Προµήθεια καυσίµων για λοιπές ανάγκες», υπηρεσία τεχνικών 
έργων µε ποσό 1.500€ 

o 35.6644 «Προµήθεια καυσίµων για λοιπές ανάγκες», υπηρεσίες πρασίνου µε 
ποσό 1.500€. 

 
∆). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας 
 
                               Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 162/2011 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
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  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                          Αµπελόκηποι  24 - 5 - 2011 
 
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                                          Ο Πρόεδρος ∆.Σ.   
 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                                                Γεώργιος Ακτσελής                                                            
 


