
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  20/20-12-2013  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 220/2013 Θέμα:  «Έγκριση  της  με  αριθμό  67/2013  ενιαίας  μελέτης 

προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών»

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  Αποχέτευσης,  σήμερα  20 
Δεκεμβρίου  2013,  ημέρα Παρασκευή  και  ώρα  13:00  μ.μ.  συνήλθαν  τα  μέλη  του Διοικητικού 
Συμβουλίου  της  Επιχείρησης  με  την  επωνυμία  «Δημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης  Αποχέτευσης 
Θέρμης» μετά από την υπ’ αριθμ. 4731/17-12-2013 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 
6,δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1
.

Πονερίδης Παναγιώτης  (Πρόεδρος) 1. Τσολάκη Ελευθερία

2
.

Αναγνώστου Πασχάλης (Αντιπρόεδρος) 2. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

3
.

Χριστοφόρου Γεώργιος 3. Καρκατζίνος Νικόλαος

4
.

Κουγιάμης Αργύριος 4. Παπαδόπουλος  Αριστοτέλης

5
.

Αντωνιάδου Μαρία 5. Λεμονάκη Χρύσα

6
.

Κεσίδη Αναστασία

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

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 είπε  στα μέλη ότι  υπάρχουν τρία  θέματα  εκτός ημερησίας  διάταξης  και 
πρότεινε να συζητηθούν στο τέλος της συνεδρίασης.

Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι  ο μ ό φ ω ν α

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα εκτός 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».

Για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των διαφόρων οχημάτων (ημιφορτηγά, φορτηγά, 
μηχανήματα έργου, κλπ)  και τις ανάγκες θέρμανσης των διαφόρων κτιριακών εγκαταστάσεων της 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) για χρονική 
διάρκεια από 02/01/2015 έως 02/09/2015 (η ημερομηνία έναρξης της σύμβασης ενδέχεται να 
μετατεθεί μεταγενέστερα, το αργότερο κατά ένα μήνα, ανάλογα με την ημερομηνία λήξης της 
προηγούμενης σύμβασης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ, η οποία στην παρούσα χρονική στιγμή δεν έχει ακόμα 
προσδιοριστεί). κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια  υγρών καυσίμων, ενδεικτικού προϋπολογισμού 

ΑΔΑ: ΒΛΓ2ΟΛΖΛ-ΩΚΨ



56.490,92€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και 69.483,83 συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α. 
23%.

Ομοίως  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  συντήρησης  των  κινητήρων,  των  υδραυλικών 
συστημάτων  και  κατ’  επέκταση  των  κινουμένων  μερών  των  οχημάτων  της  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ), που απαιτούν λίπανση, 
λόγω  φυσιολογικής  φθοράς  από  την  χρήση,  για  χρονική  διάρκεια  από  09/10/2014  έως 
02/09/2015  κρίνεται  απαραίτητη  η  προμήθεια   ελαιολιπαντικών,  ενδεικτικού  προϋπολογισμού 
5.905,40€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και 7.263,64 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 67/04-12-2013 ενιαία μελέτη 
προκειμένου  στην  προμήθεια  υγρών  καυσίμων  και  πετρελαίου  θέρμανσης  καθώς  και 
ελαιολιπαντικών προϋπολογισμού 1.694.124,20€

Το τμήμα που αφορά  την Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης για την προμήθεια υγρών καυσίμων έχει ως 
εξής:

Α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΤΙΜ. ΜΟΝ.
(€ / Λίτρο)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(Λίτρα)

ΔΑΠΑΝΗ
(€)

1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 1,13984 31.500 35.904,96

2 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 1,30406 12.700 16.561,56

3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1,00610 4.000 4.024,4

ΑΘΡΟΙΣΜΑ: 56.490,92

ΦΠΑ 23 %: 12.992,91

ΣΥΝΟΛΟ: 69.483,83€
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 Το τμήμα που αφορά  την Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης για την προμήθεια ελαιολιπαντικών έχει ως εξής:

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών την υπ αριθμ. 678/2013 μελέτη η οποία αφορά 
την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΙΝΗΣΗΣ  &  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  ΚΑΙ  ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  
ΕΙΔΩΝ»,  το  τμήμα  που  αφορά  τη  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  προϋπολογισμού  πενήντα  έξι  χιλιάδες 
τετρακόσια ενενήντα  ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ. και εξήντα 
εννέα χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα τρία ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά συμπεριλαμβανομένου  του 
Φ.Π.Α.  23% για την προμήθεια  υγρών καυσίμων κίνησης και  θέρμανσης και  προϋπολογισμού 
πέντε χιλιάδες εννιακόσια πέντε ευρώ και σαράντα λεπτά πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ. και επτά 
χιλιάδες διακόσια εξήντα τρία ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α. 
23%. για την προμήθεια ελαιολιπαντικών. 

Α/
Α Περιγραφή Είδουs

  
Μ.Μ Ποσότητες 

Τιμή 
Μονάδας 

(€)

Δαπάνη 
(€)

1
Ορυκτέλαιο πετρελαιοκινητήρων  15W-40.   

Λίτρο 280(δοχείο 
των 20λ)

 3,9    1.092,00

2 Oρυκτέλαιο  υδραυλικών  και κυκλοφοριακών 
συστημάτων συστημάτων    10W-30. 

Λίτρο 140(δοχείο 
των 20λ)

 2,9    406,00

3
Ορυκτέλαιο πετρελαιοκινητήρων  20W50.

Λίτρο 160(δοχείο 
των 20λ)

2,75    440,00

4
Ορυκτέλαιο πετρελαιοκινητήρων SAE 30.

Λίτρο 100(δοχείο 
των 20λ)

 2,4    240,00

5
Υδραυλικά λάδια πίσω διαφορικού ΕΡ 10 W.

Λίτρο 160(δοχείο 
των 20λ)

4.8    768.00

6 Oρυκτέλαιο  υδραυλικών  και  κυκλοφοριακών 
συστημάτων συστημάτων ISO 32.

Λίτρο 120(δοχείο 
των 20λ)

 2    240,00

7 Oρυκτέλαιο   υδραυλικών   και  κυκλοφοριακών 
συστημάτων ISO 46.

Λίτρο 120(δοχείο 
των 20λ)

3,40 408,00

8 Ορυκτέλαιο υδραυλικών  και κυκλοφοριακών 
συστημάτων συστημάτων ISO 68.

Λίτρο 120(δοχείο 
των 20λ)

 2 240,00

9
Βαλβολίνη  SAE 75W -90.   

Λίτρο 100(δοχείο 
των 20λ)

 2,5 250,00

10 Γράσσο λιθίου (μολυβδενίου) μακροχρόνιας λίπανσης 
NLGI-2.

Κιλό 60(δοχείο των 
5 kg)

 6 360,00

11
Γράσοβαλβολίνη.

Κιλό 20(δοχείο των 
20kg)

 2,1 42,00

12 Λιπαντικό ATF DEXRON III G (για αυτόματα 
κιβώτια ταχυτήτων).

Λίτρο 60(δοχείο των 
20λ)

 4,75 285,00

13
Υγρά φρένων με προδιαγραφή DOT 4.

Λίτρο 12(δοχείο των 
4 λ)

 5,20 62,40

14
Παραφλού .

Λίτρο 200(δοχείο 
των 20λ)

1,4 280,00

15
Αντιψυκτικό.

Λίτρο 80(δοχείο των 
20λ)

 2,4 192,00

16
Συνθετικά λάδια κινητήρων 5W-30.

Λίτρο 60(δοχείο των 
20λ)

 5 300,00

17
Συνθετικά λάδια πετρελαιοκινητήρων 5W-40.

Λίτρο 60(δοχείο των 
20λ)

 5 300,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 5905,4
ΦΠΑ 23% 1358,24
ΣΥΝΟΛΟ 7263,64
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Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνει: 
1. Την έγκριση της υπ αριθμ 67/2013 ενιαίας μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών της 

προμήθειας Υγρών Καυσίμων κίνησης και θέρμανσης  στο τμήμα που αφορά τη Δ.Ε.Υ.Α. 
Θέρμης ενδεικτικού προϋπολογισμού πενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα  ευρώ και 
ενενήντα δύο λεπτά πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ. και εξήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια 
ογδόντα τρία ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α. 23% και 
προμήθειας ελαιολιπαντικών ενδεικτικού προϋπολογισμού πέντε χιλιάδες εννιακόσια πέντε 
ευρώ και σαράντα λεπτά πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ. και επτά χιλιάδες διακόσια εξήντα 
τρία ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α. 23%.

2. Την  έγκριση  της  εκτέλεσης  της  προμήθειας  Υγρών  Καυσίμων  κίνησης  και  θέρμανσης 
προϋπολογισμού πενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα  ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά 
πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ. και εξήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα τρία ευρώ 
και  ογδόντα  τρία  λεπτά  συμπεριλαμβανομένου   του  Φ.Π.Α.  23%  και  προμήθειας 
ελαιολιπαντικών ενδεικτικού προϋπολογισμού  πέντε χιλιάδες  εννιακόσια πέντε ευρώ και 
σαράντα λεπτά  πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ.  και  επτά χιλιάδες  διακόσια εξήντα τρία 
ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α. 23%. 

3. Τη πρόβλεψη-δέσμευση της πίστωσης ποσού  52.466,52€ από τον Κ.Α.  64.00.00.0000 
«Έξοδα Κινήσεως Μεταφορικών Μέσων Καύσιμα» & ποσού 12.067,30 από Κ.Α. 54-00-29-
0023' «ΦΠΑ Δαπανών 23%» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

4.  Τη πρόβλεψη-δέσμευση της πίστωσης ποσού  4.024,40€ από τον Κ.Α.  25.02.00.0000 
«Καύσιμα Θέρμανση(πετρέλαιο)» & ποσού 925,62 από Κ.Α. 54-00-20-0023' «ΦΠΑ Αγορών 
23%» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

5. Τη δέσμευση της πίστωσης ποσού  5.905,00€ από τον Κ.Α.  25.04.00.0001 «Λιπαντικά 
Οχημάτων»  &  ποσού  1.358,24  από  Κ.Α.  54-00-20-0023'  «ΦΠΑ  Αγορών  23%» 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014. Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015 
θα προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση.

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 67/2013 ενιαίας μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών της 
προμήθειας Υγρών Καυσίμων κίνησης και θέρμανσης  στο τμήμα που αφορά τη Δ.Ε.Υ.Α. 
Θέρμης ενδεικτικού προϋπολογισμού πενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα  ευρώ και 
ενενήντα δύο λεπτά πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ. και εξήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια 
ογδόντα τρία ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α. 23% και 
προμήθειας ελαιολιπαντικών ενδεικτικού προϋπολογισμού πέντε χιλιάδες εννιακόσια πέντε 
ευρώ και σαράντα λεπτά πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ. και επτά χιλιάδες διακόσια εξήντα 
τρία ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α. 23%.

2. Την  έγκριση  της  εκτέλεσης  της  προμήθειας  Υγρών  Καυσίμων  κίνησης  και  θέρμανσης 
προϋπολογισμού πενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα  ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά 
πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ. και εξήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα τρία ευρώ 
και  ογδόντα  τρία  λεπτά  συμπεριλαμβανομένου   του  Φ.Π.Α.  23%  και  προμήθειας 
ελαιολιπαντικών ενδεικτικού προϋπολογισμού  πέντε χιλιάδες  εννιακόσια πέντε ευρώ και 
σαράντα λεπτά  πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ.  και  επτά χιλιάδες  διακόσια εξήντα τρία 
ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α. 23%. 

3. Τη πρόβλεψη-δέσμευση της πίστωσης ποσού  52.466,52€ από τον Κ.Α.  64.00.00.0000 
«Έξοδα Κινήσεως Μεταφορικών Μέσων Καύσιμα» & ποσού 12.067,30 από Κ.Α. 54-00-29-
0023' «ΦΠΑ Δαπανών 23%» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

4. Τη  πρόβλεψη-δέσμευση  της  πίστωσης  ποσού   4.024,40€  από  τον  Κ.Α.  25.02.00.0000 
«Καύσιμα Θέρμανση(πετρέλαιο)» & ποσού 925,62 από Κ.Α. 54-00-20-0023' «ΦΠΑ Αγορών 
23%» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
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5. Τη δέσμευση της πίστωσης ποσού  5.905,00€ από τον Κ.Α.  25.04.00.0001 «Λιπαντικά 
Οχημάτων»  &  ποσού  1.358,24  από  Κ.Α.  54-00-20-0023'  «ΦΠΑ  Αγορών  23%» 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014. Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015 
θα προβλεφθεί και θα δεσμευτεί αντίστοιχη πίστωση.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 20 απόφαση 220/20-12-2013

 Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

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

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛΓ2ΟΛΖΛ-ΩΚΨ


