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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 5η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2015 και
ώρα 10.00 π.μ, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του
Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 553/2015
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 26-10-2015.
Προς
τούτο
συντάχθηκε
το
παρόν
αποδεικτικό
από
την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 553
Απόσπασμα από το υπ’αριθ.
22/26-10-2015
Πρακτικό Συνεδριάσεως του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι μάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

ΘΕΜΑ
Δέσμευση του δημοτικού συμβουλίου για την πρόβλεψη στον υπό κατάρτιση
προϋπολογισμό, ποσών για τα καύσιμα και λιπαντικά Δήμου Καρδίτσας και
φορέων του έτους 2016.

Στην Καρδίτσα σήμερα την 26η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και

ώρα 13.00' μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 22418/22-10-2015
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 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 τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αντωνίου Σωτήριος

16) Παπαλός Κωνσταντίνος

1) Αντωνίου Ελένη

2) Αραμπατζής Δημήτριος

17) Μαρκινός Αθανάσιος

2) Κουρκούνας Βασίλειος

3) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος

18) Παπαγεωργίου Σταύρος

3) Λέκκας Αλέξανδρος

4) Γεννάδιος Ιωάννης

19) Παπαδημητρίου Χαρίλαος

4) Μαντζιάρας Παναγιώτης

5) Γιαννέλος Κλεομένης

20) Τσιούκης Λάμπρος

5) Ξυλομένος Κωνσταντίνος

6) Γούλας Γεώργιος

21) Βαρελάς Βάιος

6) Γούλας Σωτήριος

7) Διαμαντή Ευαγγελία

22) Αμπαντζή Μαρία

7) Σχορετσανίτης Ηλίας

8) Καπράνας Απόστολος

23) Μιχαλάκης Κων/νος

9) Κολοκύθα Άλκηστις

24) Λέμας Ευάγγελος

10) Μπακαλάκου Σωτηρία

25) Χατζής Ηλίας

11) Ντελής Ιωάννης

26) Κρανιάς Βασίλειος

12) Σβάρνας Ιωάννης
13) Τάντος Μιχαήλ
14) Τίκας Τριαντάφυλλος
15) Ψημμένος Κωνσταντίνος

Αν και κλήθηκαν νόμιμα

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33
μελών, παρόντες ήταν 26), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος,
σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού
Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης,
παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Φώτη Αλεξάκου.
---------------------

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με δέσμευση
του δημοτικού συμβουλίου για την πρόβλεψη στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό, ποσών
για τα καύσιμα και λιπαντικά Δήμου Καρδίτσας και φορέων του έτους 2016 και αφού
έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση του πρ/νου τμήματος Προμηθειών Ιω. Κατσαούνου, ο οποίος ανέφερε:
«Το Δημοτικό Συμβούλιο, ως όργανο διοίκησης των ΟΤΑ α' βαθμού, έχει γενική
αρμοδιότητα κι αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του οικείου ΟΤΑ,
εκτός από τα θέματα που, βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην αρμοδιότητα των λοιπών
οργάνων του Δήμου, (άρθρα 65 και 72 του Ν.3852/2010).
Σύμφωνα με το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ
240/Α/12-12-2012), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (Φ.Ε.Κ. 18/Α/25-1-2013) και
την υπ' αριθμό 11543/26-03-13 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «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».
Κατ' εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης συντάχθηκαν οι μελέτες προμήθειας καυσίμων και
λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών του προσώπων με βάση τον προγραμματισμό του κάθε φορέα.
Η συγκεκριμένη προμήθεια, η οποία αφορά την κάλυψη των αναγκών του δήμου Καρδίτσας, των σχολικών μονάδων του δήμου Καρδίτσας (σχολικής επιτροπής α/βάθμιας &
β/βάθμιας εκπαίδευσης), του Δ.Ο.Π.Α.Κ. και του Κέντρου Γυναικών. θα αφορά το χρονικό διάστημα από 01/01/2016 έως 31/12/2016. Η παραπάνω προμήθεια θα βαρύνει τις πιστώσεις των προϋπολογισμών των φορέων του οικονομικού έτους 2016.
Η συνολική ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας με το Φ.Π.Α., είναι
614.000,00 €
παρουσιάζεται ως ακολούθως:
Η συγκεντρωτική κατάσταση της προμήθειας έχει ως εξής :
Α/Α

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

TIMH

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΞΙΑ

ΕΙΔΟΣ

ΚΩΔ. ΑΡ. CPV

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

09135100-5

425.385,97

0,68690

292.197,62

67.205,45

359.403,08

2

Πετρέλαιο κίνησης

09134100-8

186.000,00

0,90082

167.552,52

38.537,08

206.089,60

3

Βενζίνη αμόλυβδη

09132100-4

13.000,00

1,14472

14.881,36

3.422,71

18.304,07

4

Λιπαντικά

09210000-4

24.555,49

5.647,76

30.203,25

499.186,99

114.813,01

614.000,00

ΤΕΛΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΑ

Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

1. Οι ποσότητες καυσίμων έτους 2016 που αφορούν το Δήμο Καρδίτσας θα βαρύνουν τους
Κ.Α.Ε. 10-6641.0001, 20-6641.0001, 30-6641.0001, 35-6641.0000, 35-6641.0001, για τα
καύσιμα κίνησης (βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης) τους Κ.Α.Ε. 10.6643.0000,
20.6643.0000, 70.05-6643.0001,15-6643.0000 (για το πετρέλαιο θέρμανσης) του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016.
2. Οι ποσότητες που αφορούν τα λιπαντικά έτους 2016 του Δήμου Καρδίτσας θα βαρύνουν
τους Κ.Α.Ε. 20.6641.0002, 30.6641.0002, του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος
2016.

3. Οι ποσότητες που αφορούν τα υγρά καύσιμα ΔΟΠΑΚ θα βαρύνουν τους Κ.Α. 15-6641
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 15-6643 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016.
4. Οι ποσότητες που αφορούν τα υγρά καύσιμα των σχολικών μονάδων του δήμου για το οικονομικό έτος 2016 θα βαρύνουν τις δαπάνες για τις αντίστοιχες σχολικές επιτροπές της
Α/βάθμιας & Β/βάθμιας Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2016.
5. Οι ποσότητες που αφορούν τα υγρά καύσιμα του Κέντρου γυναικών Καρδίτσας θα βαρύνουν τους Κ.Α. : 64.08.00 για το οικονομικό έτος 2016.
Η ανωτέρω προμήθεια θα βαρύνει τους παραπάνω κωδικούς αριθμούς στο σκέλος των
εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας και των αντίστοιχων των νομικών προσώπων του έτους 2016, μετά την έναρξη ισχύος τους και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών του δημόσιου τομέα (ΕΚΠΟΤΑ 11389/93 &
Ν.2286/95) του ΔΚΚ. (Ν.3463/2006) και του Π.Δ. 60/2007. Η διάθεση των σχετικών πιστώσεων και ανάληψη των υποχρεώσεων θα πραγματοποιηθούν μετά την έναρξη ισχύος
των προϋπολογισμων έτους 2016.
Ύστερα από τα ανωτέρω το ΔΣ θα πρέπει να δεσμευθεί ότι η διάθεση των σχετικών πιστώσεων και η ανάληψη των υποχρεώσεων, θα πραγματοποιηθούν μετά την έναρξη ισχύος του προϋπολογισμού έτους 2016 για τον Δήμο Καρδίτσας και τους λοιπούς φορείς.
Η συγκεκριμένη απόφαση θα αποτελέσει τη έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος τη προ μήθειας καυσίμων λιπαντικών 2016.
Το αίτημα θα συνταχθεί από την υπηρεσία προκειμένου να αναρτηθεί ο διαγωνισμός του
έτους 2016 στο portal του μητρώου συμβάσεων και του ΕΣΗΔΗΣ.

2. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης

αποφάσισε ομόφωνα

Δεσμεύεται το Δημοτικό Συμβούλιο για την πρόβλεψη στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό,
ποσών για τα καύσιμα και τα λιπαντικά του Δήμου Καρδίτσας καθώς και των φορέων του
( Δ.Ο.Π.ΑΚ , Σχολικών μονάδων, Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας) για το έτος 2016.
Η διάθεση των σχετικών πιστώσεων και η ανάληψη των υποχρεώσεων, θα
πραγματοποιηθούν μετά την έναρξη ισχύος του προϋπολογισμού έτους 2016 για τον Δήμο
Καρδίτσας και τους λοιπούς φορείς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν συμμετείχαν οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι κ.κ. Διαμαντή, Γούλας και Μιχαλάκης λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό 553/2015
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝEΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολουθούν υπογραφές

