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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 13η του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2015
και ώρα 10.00 π.µ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
∆ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος του
∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθµ. 661/2014
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 16-12-2014.
Προς
τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από
την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 661
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
24/16-12-2014
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

ΘΕΜΑ
Καθορισµός τρόπου ανάθεσης προµήθειας καυσίµων-λιπαντικών έτους 2015.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 16η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και
ώρα 18.00', στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 30432/12-12-2014 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύµφωνα µε τους
ορισµούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αντωνίου Ελένη

17) Σβάρνας Ιωάννης

2) Αντωνίου Σωτήριος

18) Τάντος Μιχαήλ

3) Αραµπατζής ∆ηµήτριος

19) Τίκας Τριαντάφυλλος

4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος

20) Ψηµµένος Κωνσταντίνος

5) Γεννάδιος Ιωάννης

21) Γούλας Σωτήριος

6) Γιαννέλος Κλεοµένης

22) Μαρκινός Αθανάσιος

7) Γούλας Γεώργιος

23) Παπαγεωργίου Σταύρος

8) ∆ιαµαντή Ευαγγελία

24) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος

9) Καπράνας Απόστολος

25) Τσιούκης Λάµπρος

10) Κολοκύθα Άλκηστις

26) Βαρελάς Βάιος

11) Κουρκούνας Βασίλειος

27) Αµπαντζή Μαρία

12) Λέκκας Αλέξανδρος

28) Λάππας Σπυρίδων

13) Μαντζιάρας Παναγιώτης

29) Λέµας Ευάγγελος

14) Μπακαλάκου Σωτηρία

30) Χατζής Ηλίας

15) Ντελής Ιωάννης

31) Κρανιάς Βασίλειος

16) Ξυλοµένος Κωνσταντίνος

32) Σχορετσανίτης Ηλίας

Παπαλός Κωνσταντίνος

Αν και κλήθηκε νόµιµα

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33
µελών, παρόντες ήταν 32), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος,

σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού
Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης,
παρόντος του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκου.
---------------------

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε καθορισµό
τρόπου ανάθεσης προµήθειας καυσίµων-λιπαντικών έτους 2015 και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση του αν. πρ/νου τµήµατος Προµηθειών Ιω. Κατσαούνου, ο οποίος ανέφερε:
“Πρόκειται για την προµήθεια των καυσίµων και λιπαντικών ∆ήµου Καρδίτσας και των
φορέων του για το έτος 2015. Η προµήθεια κρίνεται ως εξαιρετικά επείγουσα και σηµαντική,
καθώς η διαδικασία που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωσή της είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα.
Η συνολική ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας µε το Φ.Π.Α., είναι
κατά προσέγγιση και µε βάση την προµέτρηση της υπηρεσίας 614.000,00 €.
Η προµήθεια των καυσίµων λιπαντικών 2015 είναι πάνω από το όριο των 200.000,00€
χωρίς ΦΠΑ που απαιτεί την δηµοσίευση στην εφηµερίδα της ευρωπαϊκής ένωσης.(
Κανονισµός (ΕΚ) µε αριθµό 1251/2011 L319/432/2.12.2011) και θα γίνει µε τη διαδικασία του
ανοιχτού διεθνούς διαγωνισµού. Κριτήριο για την κατακύρωση της θα είναι η χαµηλότερη
τιµή (µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης).
Η συγκεκριµένη προµήθεια, θα αφορά την κάλυψη των αναγκών του δήµου Καρδίτσας,
των σχολικών µονάδων του δήµου Καρδίτσας (σχολικής επιτροπής α/βάθµιας & β/βάθµιας
εκπαίδευσης), του ∆.Ο.Π.Α.Κ. και του Κέντρου Γυναικών έως 31/12/2015. Η παραπάνω
προµήθεια θα βαρύνει τις πιστώσεις των προϋπολογισµών των φορέων του οικονοµικού
έτους 2015.
Το σώµα θα δεσµευτεί ότι θα προβλέψει στον προϋπολογισµό του 2015 τις αντίστοιχες
πιστώσεις.
Επίσης σύµφωνα µε την Ελ. Συν. Τµ. 7 Πράξη 33/2012 κρίθηκε ότι « Το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο, ως όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, έχει γενική αρµοδιότητα και
αποφασίζει για κάθε θέµα σχετικό µε τις αρµοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα
θέµατα που, βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην αρµοδιότητα των λοιπών οργάνων του
∆ήµου. (άρθρα 65 και 72 του Ν.3852/2010). Όσον αφορά ειδικότερα στην έγκριση
διενέργειας ορισµένης δηµοτικής προµήθειας, η αρµοδιότητα ανήκει στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο και µόνο κατ’ εξαίρεση, όταν η προµήθεια διενεργείται µε απευθείας ανάθεση,
λόγω της συνδροµής εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρµόδιο όργανο για την έγκρισή
της είναι η Οικονοµική Επιτροπή. Το ίδιο όργανο (Οικονοµική Επιτροπή) είναι, καταρχήν,
αρµόδιο για την έγκριση µιας δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης.»
Περαιτέρω, το Ζ’ Κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε µια σειρά πράξεών του (Ελ. Συν.
4/2012, 8/2012, 19/2012, 34/2012, 48/2012, 51/2012, 26/2012, 36/2012, 63/2012,
64/2012, 65/2012, 71/2012, 89/2012, 117/2012, 140/2012, 179/2012) έκανε δεκτά τα
εξής: Το άρθρο 65 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α΄87) ορίζει ότι: ««1. Το δηµοτικό
συµβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν το ∆ήµο, εκτός από εκείνα που
ανήκουν εκ του νόµου στην αρµοδιότητα του δηµάρχου ή άλλου οργάνου του ∆ήµου ή το
ίδιο το δηµοτικό συµβούλιο µεταβίβασε σε επιτροπή του. 2. (…)» και το άρθρο 72 ότι: «1. Η
Οικονοµική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής
λειτουργίας του δήµου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α)(…) ε) µε την
επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη,
διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις ∆ηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Για τη
διεξαγωγή των δηµοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να συγκροτεί

Επιτροπές, από µέλη της, δηµοτικούς ή δηµόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήµονες (…)»
(βλ. αντίστοιχα και άρθρα 93 και 103 του Κ∆Κ – ν. 3463/2006, Α΄ 114).
Από τον συνδυασµό των πιο πάνω διατάξεων προκύπτει ότι και µετά την ισχύ του ν.
3852/2010, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο για τη λήψη απόφασης σχετικά µε την
ανάθεση προµήθειας σε τρίτο και τη διενέργεια διαγωνισµού, ενώ η Οικονοµική Επιτροπή
είναι το αρµόδιο όργανο για την υλοποίηση της πιο πάνω απόφασης µε την εκτέλεση όλων
των πράξεων του διαγωνισµού, από την πρώτη, που είναι η σύνταξη των όρων της
διακήρυξης, µέχρι την τελευταία (κατακύρωση του αποτελέσµατος). Συνεπώς δεν είναι
δυνατή η εκκίνηση της διαδικασίας του διαγωνισµού, µε σύνταξη των όρων της διακήρυξης
από την Οικονοµική Επιτροπή,
Από τις ανωτέρω Πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου συνάγεται το συµπέρασµα ότι πριν
από τη διενέργεια οποιασδήποτε δηµοτικής προµήθειας απαιτείται απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου για την έγκριση διενέργειας της προµήθειας αυτής
Καλείται το σώµα να λάβει την απόφαση για τον τρόπο διενέργειας της προµήθειας”.
2. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης
αποφάσισε οµόφωνα
Καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης της προµήθειας καυσίµων-λιπαντικών για το έτος 2015 ,
µε τη διαδικασία του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισµού µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή
(µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης), σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν έλαβε µέρος το σύνολο
των παρόντων κατά την έναρξη της συνεδρίασης δηµοτικών συµβούλων της µειοψηφίας,
ήτοι οι κ.κ Γούλας, Μαρκινός, Παπαγεωργίου, Παπαδηµητρίου, Τσιούκης, Βαρελάς,
Αµπαντζή, Λάππας, Λέµας, Χατζής, Κρανιάς και Σχορετσανίτης, λόγω αποχώρησής τους από
τη συνεδρίαση.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 661/2014
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝEΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

