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ΘΕΜΑ:  «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξη όρων διακήρυξης για την για την «Προµήθεια υγρών 

καυσίµων και λιπαντικών του δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης και των νοµικών του 
προσώπων, για το έτος 2015». ∆έσµευση -Ψήφιση πίστωσης. 

 

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 05 του µήνα Αυγούστου του έτους 2014 ηµέρα 
της εβδοµάδος ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 πµ συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 
11013/01-08-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10. ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη 
απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών  παρόντες ήταν: 
 
1) Παναγιωτίδης Γαβριήλ, πρόεδρος 2) Γρούγιος Ηλίας, µέλος 3) Σιώπης Κων/νος, µέλος 4) Σουσλόγλου 
Νικόλαος, µέλος 5)Σάββα Αικατερίνη, µέλος. 
 
Απόντες: 1)Κατσαρός Ιωάννης, µέλος, 2)Λεµονίδου ∆έσποινα, µέλος, 3) Καραλιόπουλος Σωτήρης, µέλος, 4) 
Μεζίκης Βασίλειος, µέλος. 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 4ο  Θέµα της ηµερησίας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι: 
 

Α) Τις διατάξεις, όπως ισχύουν : 
1. 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»  

2. Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα 
Καλλικράτης» και κυρίως α) το άρθρου 1, παραγρ. 19. εδαφ 5 αναφορικά µε την συνένωση των δήµων, β) το 
άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ε’. αρµοδιότητες Οικονοµικής Επιτροπής και γ) άρθρο 278 παρ.1 αναφορικά µε τον 
προληπτικό έλεγχο συµβάσεων. 

3. Του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
4. Της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υπ.Απόφασης «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185Β). 
5. Του Ν.2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 
6. Της µε αριθµ.Π1/4748/22-12-11 εγκυκλίου της Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

«Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1251/2011 της Επιτροπής για τα κατώτατα όρια εφαρµογής των οδηγιών 
2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ κατά τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων». 

7. Του Κανονισµού ΕΕ µε αριθµ. 1251/2011 της Επιτροπής της 30ης Νοεµβρίου 2011 για την τροποποίηση των 
οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον 
αφορά τα κατώτατα όρια εφαρµογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων. 

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



 
9. 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»  

10. 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)».  

11. 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. Του άρθρου 4 παραγρ.3 του Ν.3548/07 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις. 

13. Την εγκύκλιο µε αριθµ. 27754/11/28-06-10 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και  Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης, µε την οποία έγινε αποδεκτή η αριθµ. 204/10 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του 
Κράτους. 

14. 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 ∆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. 

15. 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». 

16.  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». 

17. Του άρθρου 63 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93 Α/14-04-2014) «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών»  

18. Του N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) : Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις. 

19. Το µε αριθµ. Π1/1493/04-09-12 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων αναφορικά µε την κράτηση 0,10% στις συµβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/11 
για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµόσιων Συµβάσεων. 

20. 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». 

21. Του άρθρου 64 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα 
εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις. 

22. Του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-14) «∆ιοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποίηση ∆ιατάξεων του π.δ 
318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις» 

 
 

Β) 1. Την µε αριθµό απόφαση 12/14 δηµοτικού Συµβουλίου της Κ∆Ε∆ΑΜ για την έγκριση διενέργειας της 
προµήθειας 

2. Την µε αριθµό απόφαση 12/14 δηµοτικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

3. Την µε αριθµό απόφαση 14/14 δηµοτικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 



 
4. Την µε αριθµό απόφαση 37/14 δηµοτικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί –

ΚΑΠΗ 
5. Την µε αριθµό απόφαση 208/14 δηµοτικού Συµβουλίου δήµου περί διενέργειας διαγωνισµού 

 

κ α λ ε ί τ α ι  η  Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  
 

Α) Να εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν, να συντάξει τους όρους διακήρυξης για την 

προκήρυξη ανοικτού διεθνή διαγωνισµού και κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε 

ακέραιες µονάδες επί της νόµιµα διαµορφούµενη µέση τιµή πώλησης χονδρικής και λιανικής του Νοµού 

Θεσσαλονίκης του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας, µε ενδεικτικό προϋπολογισµό 589.741,.45€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%.  

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός, τεχνική έκθεση αφορά την προµήθεια υγρών καυσίµων του δήµου ποσού 

510.523,30€ µε ΦΠΑ και των νοµικών προσώπων αυτού ήτοι α) Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης, συνολικού ποσού 22.970,25€ µε ΦΠΑ, β) Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

συνολικού ποσού 15.313,50€ µε ΦΠΑ, γ) ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί-ΚΑΠΗ συνολικού ποσού 32.688,48€€ µε 

ΦΠΑ και δ) την Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση (Κ∆Ε∆ΑΜ) συνολικού ποσού 8.245,92€€ µε ΦΠΑ 

Ειδικότερα, στον ενδεικτικό προϋπολογισµό του δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης περιλαµβάνεται και δικαίωµα 

προαίρεσης 20% 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)Να αναλάβει την δέσµευση για ψήφιση πίστωσης του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισµού του δήµου 

Αµπελοκήπων Μενεµένης ύψους 510.523,30€ στην αρχή του έτους 2015. 

Αναλυτικότερα: 

- ποσό 422.615,58€ σε βάρος του Κ.Α. 20.6641 µε περιγραφή «Προµήθεια καυσίµων κίνησης, υπηρεσία 

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού» 

- ποσό 10.500,00€ σε βάρος του Κ.Α. 10.6641 µε περιγραφή «Προµήθεια καυσίµων κίνησης, 

οικονοµικές και διοικητικές υπηρεσίες» 

- ποσό 16.500,00€ σε βάρος του Κ.Α. 30.6641 µε περιγραφή «Προµήθεια καυσίµων κίνησης, υπηρεσία 

τεχνικών έργων» 

- ποσό 16.500,00€ σε βάρος του Κ.Α. 35.6641 µε περιγραφή «Προµήθεια καυσίµων κίνησης, υπηρεσία 

πρασίνου» 

- ποσό 6.500,00€ σε βάρος του Κ.Α. 15.6643 µε περιγραφή «Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και 

φωτισµό, υπηρεσίες πολιτισµού, αθλητισµού..» 

- ποσό 8.200,96€ σε βάρος του Κ.Α. 35.6643 µε περιγραφή «Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και 

φωτισµό, υπηρεσία πρασίνου» 

- ποσό 5.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 30.6644 µε περιγραφή «Προµήθεια καυσίµων για λοιπές ανάγκες, 

υπηρεσία τεχνικών έργων» 



 

- ποσό 4.922,46€ σε βάρος του Κ.Α. 35.6644 µε περιγραφή «Προµήθεια καυσίµων για λοιπές ανάγκες, 

υπηρεσία πρασίνου» 

- ποσό 19.784,30€ σε βάρος του Κ.Α. 20.6644.01 µε περιγραφή «Προµήθεια λιπαντικών» 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του την ανωτέρω εισήγηση 
του προέδρου  

                                                                                      
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

                                                                                       Οµόφωνα 
 

Α) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν, συντάσει τους όρους διακήρυξης για την προκήρυξη 

ανοικτού διεθνή διαγωνισµού και κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες 

µονάδες επί της νόµιµα διαµορφούµενη µέση τιµή πώλησης χονδρικής και λιανικής του Νοµού Θεσσαλονίκης 

του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, µε 

ενδεικτικό προϋπολογισµό 589.741,.45€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%.  

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός, τεχνική έκθεση αφορά την προµήθεια υγρών καυσίµων του δήµου ποσού 

510.523,30€ µε ΦΠΑ και των νοµικών προσώπων αυτού ήτοι α) Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης, συνολικού ποσού 22.970,25€ µε ΦΠΑ, β) Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

συνολικού ποσού 15.313,50€ µε ΦΠΑ, γ) ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί-ΚΑΠΗ συνολικού ποσού 32.688,48€€ µε 

ΦΠΑ και δ) την Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση (Κ∆Ε∆ΑΜ) συνολικού ποσού 8.245,92€€ µε ΦΠΑ 

Ειδικότερα, στον ενδεικτικό προϋπολογισµό του δήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης περιλαµβάνεται και δικαίωµα 

προαίρεσης 20% 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) Αναλαµβάνει  την δέσµευση για ψήφιση πίστωσης του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισµού του δήµου 

Αµπελοκήπων Μενεµένης ύψους 510.523,30€ στην αρχή του έτους 2015. 

Αναλυτικότερα: 

- ποσό 422.615,58€ σε βάρος του Κ.Α. 20.6641 µε περιγραφή «Προµήθεια καυσίµων κίνησης, υπηρεσία 

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού» 

- ποσό 10.500,00€ σε βάρος του Κ.Α. 10.6641 µε περιγραφή «Προµήθεια καυσίµων κίνησης, 

οικονοµικές και διοικητικές υπηρεσίες» 

- ποσό 16.500,00€ σε βάρος του Κ.Α. 30.6641 µε περιγραφή «Προµήθεια καυσίµων κίνησης, υπηρεσία 

τεχνικών έργων» 

- ποσό 16.500,00€ σε βάρος του Κ.Α. 35.6641 µε περιγραφή «Προµήθεια καυσίµων κίνησης, υπηρεσία 

πρασίνου» 

- ποσό 6.500,00€ σε βάρος του Κ.Α. 15.6643 µε περιγραφή «Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και 

φωτισµό, υπηρεσίες πολιτισµού, αθλητισµού..» 



 

- ποσό 8.200,96€ σε βάρος του Κ.Α. 35.6643 µε περιγραφή «Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και 

φωτισµό, υπηρεσία πρασίνου» 

- ποσό 5.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 30.6644 µε περιγραφή «Προµήθεια καυσίµων για λοιπές ανάγκες, 

υπηρεσία τεχνικών έργων» 

- ποσό 4.922,46€ σε βάρος του Κ.Α. 35.6644 µε περιγραφή «Προµήθεια καυσίµων για λοιπές ανάγκες, 

υπηρεσία πρασίνου» 

- ποσό 19.784,30€ σε βάρος του Κ.Α. 20.6644.01 µε περιγραφή «Προµήθεια λιπαντικών» 

 

Γ) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 

                 
             

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  172/2014 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
 
   Ο Πρόεδρος                                          Τα Μέλη 
 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ  
                                                          Αµπελόκηποι 06/08/2014  
                                                               Ακριβές Απόσπασµα  
Η Γραµµατέας                                          
 
                                                                   Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                            Παναγιωτίδης Γαβριήλ 
 
 
 
 


