
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  16/22-10-2013  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 178/2013 Θέμα:  «Έγκριση  τμήματος  της  με  αριθμό  55/2013  ενιαίας 

μελέτης που αφορά στην προμήθεια καυσίμων και ειδικότερα 
του τμήματος που αφορά την Δ.Ε.Υ.Α Θέρμης»

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  Αποχέτευσης,  σήμερα  22 
Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθαν εκτάκτως τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου  της  Επιχείρησης  με  την  επωνυμία  «Δημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης  Αποχέτευσης 
Θέρμης» μετά από την υπ’ αριθμ. 4073/21-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. 
που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1069/1980 
(ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως».
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 
9,δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1
.

Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Τσολάκη Ελευθερία

2
.

Αναγνώστου Πασχάλης (Αντιπρόεδρος) 2. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης
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.

Καρκατζίνος Νικόλαος

4
.

Κουγιάμης Αργύριος
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.

Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

6
.

Αντωνιάδου Μαρία

7
.

Λεμονάκη Χρύσα

8
.

Χριστοφόρου Γεώργιος

9
.

Κεσίδη Αναστασία

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Για  την  προμήθεια  καυσίμων  του  Δήμου  και  της  Δ.Ε.Υ.Α  Θέρμης  θα  διενεργηθεί 
επαναληπτικός  διεθνής  διαγωνισμός  την  28η/11/2013  καθώς  ο  πρώτος  διαγωνισμός  απέβη 
άγονος. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου κρίθηκε κατεπείγουσα καθώς για το χρονικό 
διάστημα  μέχρι  την  ανωτέρω  ημερομηνία  δεν  επαρκούν  τα  καύσιμα  για  την  κίνηση  των 
οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. με κίνδυνο αυτά να ακινητοποιηθούν και να μη μπορεί η υπηρεσία να 
ανταπεξέλθει στις ανάγκες που θα προκύπτουν καθημερινά καθώς και στην παροχή υπηρεσιών 
προς του καταναλωτές της. Ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία η έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. 
προκειμένου στην έγκριση της με αριθμό 55/2013 μελέτης καυσίμων στο τμήμα που αφορά τη 
Δ.Ε..Υ.Α.Θ. ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες κίνησης των οχημάτων της επιχείρησης μέχρι την 
διενέργεια του διαγωνισμού και την ανάδειξη αναδόχου.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Προϊσταμένη Διοικητικών & Οικ. Υπηρεσιών κ. Κωστίκα 
Μαρία, γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών του συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα και μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη 
ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. ε)του Ν.1069/80 Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν 
Επιχειρήσεων  Υδρεύσεως  και  Αποχετεύσεως  «Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  ιδία:  Αποφασίζει  περί  
αναθέσεως συντάξεως μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει ταύτας.» 

Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  4  του  Ν.  4111/2013  «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 για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των  
νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους».
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Για  την  κάλυψη  των  αναγκών  κίνησης  των  οχημάτων  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης μέχρι  την 
διενέργεια του  επαναληπτικού διεθνή διαγωνισμού την  28η/11/2013 και την ανάδειξη αναδόχου 
κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια υγρών καυσίμων, ενδεικτικού προϋπολογισμού 11.962,46€ πλέον 
του αναλογούντος Φ.Π.Α. και 14.713,82€ συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α. 23%.

Σε  εφαρμογή  της  εγκυκλίου  11453/2603-2013  έγγραφο  (εγκύκλιος  3)  του  Υπ.  Εσ. 
αναφορικά  με  τη  διαδικασία  ανάδειξης  προμηθευτών-χορηγητων προμηθειών  του Δήμου,  των 
Ιδρυμάτων  και  όλων  των  νομικών  προσώπων, «… το  διοικητικό  συμβούλιο  κάθε  νομικού 
προσώπου, λαμβάνει απόφαση για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας, στο τμήμα που τους  
αφορά και αποστέλλει τη σχετική απόφαση στο δήμο…». 

Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου εκπόνησε την με αριθμό 55/17-10-2013 ενιαία μελέτη 
προκειμένου  στην προμήθεια  υγρών καυσίμων  για  την κάλυψη των αναγκών για  το  χρονικό 
διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, που θα προκύψει από την παρούσα 
μελέτη και τον σχετικό διαγωνισμό, μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης με τον προμηθευτή 
που θα προκύψει από τον διεθνή διαγωνισμό προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΘ και 
των  Σχολικών  Επιτροπών  του  Δήμου  θέρμης  που  έχει  προγραμματισθεί  για  τις  28-11-2013 
προϋπολογισμού 73.753,28 €

Το τμήμα που αφορά  την Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης έχει ως εξής:
Α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΙΜ. ΜΟΝ.(€ / Λίτρο) ΠΟΣΟΤΗΤΑ(Λίτρα) ΔΑΠΑΝΗ(€)

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 1,20890 6.600 7.978,74
2 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 1,42276 2.800 3.983,72

ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 11.962,46

ΦΠΑ 23 %: 2.751,36

ΣΥΝΟΛΟ: 14.713,82€

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών την υπ αριθμ. 55/2013 μελέτη η οποία 
αφορά  την  «Προμήθεια  υγρών  καυσίμων»,  το  τμήμα  που  αφορά  τη  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης 
προϋπολογισμού έντεκα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα δύο ευρώ και σαράντα έξι λεπτά  πλέον του 
αναλογούντος Φ.ΠΑ. και δέκα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια δέκα  τρία ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά 
συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α. 23%.

Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνει: 
1. Την έγκριση της υπ αριθμ 55/2013 ενιαίας μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών της 

προμήθειας  Υγρών  Καυσίμων  στο  τμήμα  που  αφορά  τη  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  ενδεικτικού 
προϋπολογισμού έντεκα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα δύο ευρώ και σαράντα έξι λεπτά πλέον 
του  αναλογούντος  Φ.ΠΑ.  και  δέκα  τέσσερις  χιλιάδες  επτακόσια  δέκα   τρία  ευρώ  και 
ογδόντα δύο λεπτά συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α. 23%.

2. Την  έγκριση  της  εκτέλεσης  της  προμήθειας  Υγρών  Καυσίμων  προϋπολογισμού  έντεκα 
χιλιάδες  εννιακόσια  εξήντα  δύο  ευρώ και  σαράντα  έξι  λεπτά  πλέον  του αναλογούντος 
Φ.ΠΑ.  και  δέκα  τέσσερις  χιλιάδες  επτακόσια  δέκα   τρία  ευρώ και  ογδόντα  δύο  λεπτά 
συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α. 23%.

3. Τη  ψήφιση  της  πίστωσης  ποσού   11.962,46€  από  τον  Κ.Α.  64.00.00.0000  «Έξοδα 
Κινήσεως  Μεταφορικών  Μέσων Καύσιμα» & ποσού  2.751,36  από  Κ.Α.  54-00-29-0023' 
«ΦΠΑ Δαπανών 23%» οικονομικού προϋπολογισμού έτους ΄2013.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του 
Προέδρου και τις ισχύουσες διατάξεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ο μ ό φ ω ν α
1. Την έγκριση της υπ αριθμ 55/2013 ενιαίας μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών της 

προμήθειας  Υγρών  Καυσίμων  στο  τμήμα  που  αφορά  τη  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  ενδεικτικού 
προϋπολογισμού έντεκα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα δύο ευρώ και σαράντα έξι λεπτά πλέον 
του  αναλογούντος  Φ.ΠΑ.  και  δέκα  τέσσερις  χιλιάδες  επτακόσια  δέκα   τρία  ευρώ  και 
ογδόντα δύο λεπτά συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α. 23%.

2. Την  έγκριση  της  εκτέλεσης  της  προμήθειας  Υγρών  Καυσίμων  προϋπολογισμού  έντεκα 
χιλιάδες  εννιακόσια  εξήντα  δύο  ευρώ και  σαράντα  έξι  λεπτά  πλέον  του αναλογούντος 
Φ.ΠΑ.  και  δέκα  τέσσερις  χιλιάδες  επτακόσια  δέκα   τρία  ευρώ και  ογδόντα  δύο  λεπτά 
συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α. 23%.
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3. Τη  ψήφιση  της  πίστωσης  ποσού   11.962,46€  από  τον  Κ.Α.  64.00.00.0000  «Έξοδα 
Κινήσεως  Μεταφορικών  Μέσων Καύσιμα» & ποσού  2.751,36  από  Κ.Α.  54-00-29-0023' 
«ΦΠΑ Δαπανών 23%» οικονομικού προϋπολογισμού έτους ΄2013.

 Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 16 απόφαση 178/22-10-2013
 Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. 

                                                                                                    ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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