
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ’ αριθμ.  23/16-10-2019 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 217/2019 Θέμα: Έγκριση της με αριθμό 16/2019 μελέτης  με τίτλο 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΓΡΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΙΝΗΣΗΣ  & 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  ΚΑΙ  ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  ΕΙΔΩΝ  ΓΙΑ  ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019-2020».

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 16 

Οκτωβρίου  2019  ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  14:00μ.μ.  συνήλθαν  τα  μέλη  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου  της  Επιχείρησης  με  την  επωνυμία  «Δημοτική  Επιχείρηση  Ύδρευσης  και 

Αποχέτευσης Θέρμης» σε συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ. 5550/10-10-2019 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  έντεκα  (11)  μελών 

βρέθηκαν παρόντα επτά (7), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζελιλίδης Δαμιανός (Πρόεδρος) 1. Καπουσούζη Καραγιάννη Μαριάνθη(Μαριάννα)
2. Καρκατζίνος Νικόλαος 2. Σαραφιανός Χρήστος
3. Γαντάς Σπυρίδων 3. Παπαδάκη Αθηνά
4. Χατζηδημητρίου Φανή 4. Καρκαλή Μαρία
5. Ιωσηφίδης Ιωάννης
6. Δημητρίου Δημήτριος
7. Κουσούλης Γεώργιος

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης
Στη συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  Αν.  Γεν.  Δ/ντρια  κ.  Κωστίκα  Μαρία  και  η  κ. 

Ζωντανού Μαρία, για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος  το  3o θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  είπε  στα  μέλη  ότι, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 5 του Ν. 1069/80 «Ειδικότερα το Διοικητικό 

Συμβούλιο:  στ) αποφασίζει για την εκπόνηση μελετών, έργων και προμηθειών και εγκρίνει 

αυτές, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για τις προδιαγραφές και 

τον τρόπο εκτέλεσης των έργων και εγκρίνει τις απαραίτητες δαπάνες..» 

Για  την  κάλυψη  των  αναγκών  κίνησης  των  διαφόρων  οχημάτων  (  φορτηγών, 

μηχανημάτων  έργου,  επιβατικών,  κλπ)   και  τις  ανάγκες  θέρμανσης  των  κτιριακών 

εγκαταστάσεων  της  Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης καθώς  και  τη  συντήρηση  των  κινητήρων,  των 

υδραυλικών  συστημάτων  και  κατ’  επέκταση  των  κινουμένων  μερών  των  οχημάτων  της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ. που απαιτούν λίπανση, κρίνεται αναγκαία η προμήθεια Υγρών Καυσίμων Κίνησης 

&  Θέρμανσης  και  Ελαιολιπαντικών  Ειδών  για  το  έτος  2019-2020,  ενδεικτικού  συνολικού 

προϋπολογισμού  59.040,20€  πλέον  του  αναλογούντος  Φ.Π.Α.  και  73.209,85€ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών,
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1. την υπ αριθμ.  16/2019 μελέτη η  οποία  αφορά την «Προμήθεια  Υγρών Καυσίμων 

Κίνησης  &  Θέρμανσης  Και  Ελαιολιπαντικών  Ειδών  για  τις  Ανάγκες  της  Δ.Ε.Υ.Α.  

Θέρμης  Έτους  2018-2019»,συνολικού  προϋπολογισμού  πενήντα  εννέα  χιλιάδες 

σαράντα ευρώ και είκοσι λεπτά (59.040,20€) πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ. και 

εβδομήντα  τρεις  χιλιάδες  διακόσια  εννέα  ευρώ  και  ογδόντα  πέντε  λεπτά 

(73.209,85€)συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,

2. το σχετικό σχέδιο Διακήρυξης της προμήθειας.

Ο Πρόεδρος έχοντας υπόψη τα παραπάνω, τις διατάξεις του ν. 4412/2016 καθώς και τις 

σχετικές διατάξεις  α) του άρθρου 5 του Ν. 1069/1980, β) του Ν. 3463/2006,  γ) του Ν. 

3852/2010, δ)  του  Ν.  3861/2010,  ε)της  ΚΥΑ Π1/2380/18-12-2012  και  τις  ανάγκες  της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ., προτείνει: 

1. Την έγκριση της υπ αριθμ 16/2019 μελέτης και  των τεχνικών προδιαγραφών της 

προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων Κίνησης & Θέρμανσης Και  

Ελαιολιπαντικών Ειδών για  τις  Ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης Έτους 2019-

2020»  ενδεικτικού  συνολικού  προϋπολογισμού  πενήντα  εννέα  χιλιάδες  σαράντα 

ευρώ και είκοσι λεπτά (59.040,20€) πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ. 

2. Την έγκριση της εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων 

Κίνησης  &  Θέρμανσης  Και  Ελαιολιπαντικών  Ειδών  για  τις  Ανάγκες  της 

Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  Έτους  2019-2020»  προϋπολογισμού  πενήντα  εννέα  χιλιάδες 

σαράντα ευρώ και είκοσι λεπτά (59.040,20€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

3. Τρόπο  εκτέλεσης  της  προμήθειας  τον  Συνοπτικό  Διαγωνισμό  και  κριτήριο 

κατακύρωσης:

α) Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη 

κάθε  φορά  μέση  τιμή  λιανικής  πώλησης  των  καυσίμων:  βενζίνης  και  πετρελαίου 

κίνησης, και στη  νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή χονδρικής πώλησης 

πετρελαίου  θέρμανσης,   την  ημέρα  παράδοσης,  όπως  αυτή  προκύπτει  από  το 

Παρατηρητήριο  Τιμών  Υγρών  Καυσίμων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και 

Ανταγωνιστικότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/2014. 

β) Για την προμήθεια των ελαιολιπαντικών ανάδοχος θα ανακηρυχθεί ο προσφέρων 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή). 

4. Οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού να είναι όπως αυτοί περιγράφονται στο σχετικό 

σχέδιο Διακήρυξης.

5. Την  ανάρτηση  της  σχετικής  διακήρυξης  της  προμήθειας  στο  δικτυακό  τόπο  της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στο ΚΗΜΔΗΣ και στον πίνακα ανακοινώσεων του κτιρίου διοίκησης της 

Δ.Ε.Υ.Α.  αλλά  και  όπου  κρίνεται  αναγκαίο  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν. 

4412/2016.

6. Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών όπως αυτή έχει 

ορισθεί με την με αριθμό 8/2019 Α.Δ.Σ και ισχύει.

7. Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων όπως αυτή έχει ορισθεί με την με αριθμό 8/2019 

Α.Δ.Σ και ισχύει:
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8. Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 έχει εγκριθεί με την 1/2019 Α.Δ.Σ. η 

δέσμευση ποσού όπως αυτή αναλήφθηκε με την Α.Α.Υ 1/2019. Στον προϋπολογισμό 

έτους 2020 θα υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη για το υπόλοιπο του ποσού το οποίο θα 

δεσμευτεί κατά προτεραιότητα στις αρχές του έτους.

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 16/2019 μελέτης και  των τεχνικών προδιαγραφών της 

προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων Κίνησης & Θέρμανσης Και  

Ελαιολιπαντικών Ειδών για  τις  Ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης Έτους 2019-

2020»  ενδεικτικού  συνολικού  προϋπολογισμού  πενήντα  εννέα  χιλιάδες  σαράντα 

ευρώ και είκοσι λεπτά (59.040,20€) πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ. 

2. Την έγκριση της εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων 

Κίνησης  &  Θέρμανσης  Και  Ελαιολιπαντικών  Ειδών  για  τις  Ανάγκες  της 

Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  Έτους  2019-2020»  προϋπολογισμού  πενήντα  εννέα  χιλιάδες 

σαράντα ευρώ και είκοσι λεπτά (59.040,20€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

3. Τρόπο  εκτέλεσης  της  προμήθειας  τον  Συνοπτικό  Διαγωνισμό  και  κριτήριο 

κατακύρωσης:

α) Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη 

κάθε  φορά  μέση  τιμή  λιανικής  πώλησης  των  καυσίμων:  βενζίνης  και  πετρελαίου 

κίνησης, και στη  νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή χονδρικής πώλησης 

πετρελαίου  θέρμανσης,   την  ημέρα  παράδοσης,  όπως  αυτή  προκύπτει  από  το 

Παρατηρητήριο  Τιμών  Υγρών  Καυσίμων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και 

Ανταγωνιστικότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/2014. 

β) Για την προμήθεια των ελαιολιπαντικών ανάδοχος θα ανακηρυχθεί ο προσφέρων 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή). 

4. Οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού να είναι όπως αυτοί περιγράφονται στο σχετικό 

σχέδιο Διακήρυξης.

5. Την  ανάρτηση  της  σχετικής  διακήρυξης  της  προμήθειας  στο  δικτυακό  τόπο  της 

Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στο ΚΗΜΔΗΣ και στον πίνακα ανακοινώσεων του κτιρίου διοίκησης της 

Δ.Ε.Υ.Α.  αλλά  και  όπου  κρίνεται  αναγκαίο  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν. 

4412/2016.

6. Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών όπως αυτή έχει 

ορισθεί με την με αριθμό 8/2019 Α.Δ.Σ και ισχύει.

7. Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων όπως αυτή έχει ορισθεί με την με αριθμό 8/2019 

Α.Δ.Σ και ισχύει:

8. Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 έχει εγκριθεί με την 1/2019 Α.Δ.Σ. η 

δέσμευση ποσού όπως αυτή αναλήφθηκε με την Α.Α.Υ 1/2019. Στον προϋπολογισμό 
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έτους 2020 θα υπάρξει αντίστοιχη πρόβλεψη για το υπόλοιπο του ποσού το οποίο θα 

δεσμευτεί κατά προτεραιότητα στις αρχές του έτους.

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 23 απόφαση 217/16-10-2019

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ     ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΖΕΛΙΛΊΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΌΣ
   ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
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