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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019 ΚΑΙ 2020
Σήμερα Παρασκευή 10 Αυγούστου 2018 και ώρα 15.00΄ το Δημοτικό
Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων
του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.
14.222/6.8.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία
δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και
επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν
παρόντα τα 18 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1

1

Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος)

10

Μουράτογλου Ιωάννης

2

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα

11

Πασχάλης Αλέξανδρος

3

Βερικούκης Χρήστος

12

Πέτκος Χρήστος

4

Γιώγας Δημήτριος

13

Ρυσάφης Αντώνιος

5

Δασκάλου Χρήστος

14

Σαμλίδης Μιχαήλ

6

Δίου Αναστάσιος

15

Σόντρας Ιωάννης

7

Ζδρου Αικατερίνη

16

Φουνταλής Μιχαήλ

8

Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία

17

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ

9

Κατσάρα – Βλάχου Μαρία

18

Χατζόγλου Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
αν και κλήθηκαν νόμιμα
1

Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)

6

Μάρκου Διονύσιος

2

Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας)

7

Ταμβίσκου Ευτυχία

3

Δημητριάδης Βασίλειος

8

Ταπαζίδης Δημήτριος

4

Κούκος Γεώργιος

9

Τσιβόγλου Χρήστος

5

Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος
Στη συνεδρίαση αν και προσκλήθηκε νόμιμα δεν παραβρέθηκε ο Πρόεδρος

της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός για τα θέματα που
περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του.
Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Τοπικών
Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και
αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι:
α. Άγ. Αθανασίου κ. Βασίλειος Νάντσης
β. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος
γ. Περαίας κ. Θεμιστοκλής Καρυδόπουλος
δ. Ριζαρίου κ. Κωνσταντίνος Δημητριάδης
ε. Φλαμουριάς κ. Δημήτριος Τότλης
Στη συνεδρίαση αν και προσκλήθηκε δεν παραβρέθηκε ο Εκπρόσωπος της
Τοπικής Κοινότητας Γραμματικού κ. Νικόλαος Μούκας.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Πλατάνης κ. Πέτρος Πασλαμούσκας.

2

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη
συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να
συζητούν τα θέματα.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 13568/25.7.2018
εισήγηση του Γραφείου Προμηθειών, η οποία έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
Α΄ 87/7.6.2010): «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που
αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα
του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο
μεταβίβασε σε επιτροπή του» και σύμφωνα με το άρθρο 72: «1. Η Οικονομική
Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας
του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) (…), δ) αποφασίζει για
την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού,
εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό
συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις
απευθείας ανάθεσης προμηθειών (…) σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, (…)».
Μετά την ισχύ του ν. 3852/2010, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι καταρχήν αρμόδιο για
τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση, μεταξύ άλλων, προμήθειας σε τρίτο
και τη διενέργεια διαγωνισμού βάσει των οικείων διατάξεων, ενώ η Οικονομική
Επιτροπή είναι το αρμόδιο για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης του Δ.Σ.
όργανο, η οποία εκδίδει όλες τις σε εκτέλεση της απόφασης αυτής πράξεις της
διαγωνιστικής διαδικασίας από την πρώτη, που είναι η σύνταξη των όρων της
διακήρυξης, έως και την τελευταία, δηλαδή την κατακύρωση του αποτελέσματος.
(Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξεις 326/2013, 33/2012 κ.α.).
Με το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ.
240/12-12-2012, τ. Α΄), ορίστηκε ότι η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών –
χορηγητών για

προμήθειες α) τροφίμων,

β) λοιπών

αναλώσιμων

ειδών
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παντοπωλείου καθώς και παροχών 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.
Επιπλέον με την αριθ. 3/11543/26-3-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
δόθηκαν κάποιες διευκρινήσεις για τη νομοθετική ρύθμιση, τον προγραμματισμό
των προμηθειών, την προτεινόμενη διαδικασία και το περιεχόμενο της διακήρυξης.
Ο Δήμος μας χρειάζεται να προβεί στην προμήθεια Υγρών Καυσίμων και
ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας και των Νομικών του
Προσώπων για το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2018 και για τα έτη
2019 και 2020 με δυνατότητα επέκτασης τεσσάρων (4) μηνών.
Από την μελέτη 55Π/2018 της Τεχνικής Υπηρεσίας & Πολεοδομίας που αφορά την
προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου
Έδεσσας και των Νομικών του Προσώπων η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης
ανέρχεται στο ποσό των 1.265.660,17 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους των ανωτέρω φορέων και θα βαρύνει
τους σχετικούς κωδικούς αριθμούς των προϋπολογισμών τους για τις οικονομικές
χρήσεις 2018,2019 και 2020 μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την
έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισμό των όρων του
διαγωνισμού.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη του:


την ανωτέρω εισήγηση



τις διατάξεις των άρθρων 65 και 72 του Ν.3852/2010



τις διατάξεις του Ν.4412/2016



τις εγγεγραμμένες στους ΚΑ 10.6643, 20.6641,30.6641 ,30.6644 ,35.6641 και
35.6644 του προϋπολογισμού 2018 του Δήμου πίστωση 28.947,55 ευρώ



τις εγγεγραμμένες στους ΚΑ 10.6643.002, 60.6643.001 του προϋπολογισμού
2018 του Ν.Π.Δ.Δ « ΕΥ ΖΗΝ» πίστωση 15.598,32 ευρώ



τις εγγεγραμμένες στους ΚΑ 64.00.00, 64.08.00 του προϋπολογισμού 2018
της ΔΗ. Κ. Ε. του Δήμου Έδεσσας πίστωση 4.960,26 ευρώ



Το αριθμό 8/18-6-2018 πρακτικό της Πρωτοβάθμιας Σχολικής επιτροπής το
οποίο προσδιορίζει τις ανάγκες της επιτροπής για το έτος 2018 στο ποσό
των 20.088,00 ευρώ
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Το αριθμό 4/18-6-2018 πρακτικό της Δευτεροβάθμιας Σχολικής επιτροπής το
οποίο προσδιορίζει τις ανάγκες της επιτροπής για το έτος 2018 στο ποσό
των 10.044,00 ευρώ
1) Να εγκρίνει τη διενέργεια της προμήθειας υγρών καυσίμων για τις
ανάγκες του Δήμου Έδεσσας και των Νομικών του Προσώπων και
να

καθορίσει τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας με ανοικτό

ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό προυπολογισμού 1.217.290,17€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
2) Να εγκρίνει τη διενέργεια της προμήθειας ελαιολιπαντικών για τις
ανάγκες του Δήμου Έδεσσας να καθορίσει τον τρόπο εκτέλεσης
της

με

συνοπτικό

διαγωνισμό

προϋπολογισμού

δαπάνης

48.370,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, λαμβάνοντας υπόψη
τις διατάξεις της παρ. 10 του Άρθρου 6 του Ν. 4412/16.
Οι όροι των ανωτέρω διαγωνισμών και η
προδιαγραφών

θα καθοριστούν

μετά

έγκριση των τεχνικών

από απόφαση της

Οικονομικής

Επιτροπής».
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις
διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει τη διενέργεια της προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες
του Δήμου Έδεσσας και των Νομικών του Προσώπων και καθορίζει τον τρόπο
εκτέλεσης

της

προμήθειας

με

ανοικτό

ηλεκτρονικό

διεθνή

διαγωνισμό

προϋπολογισμού 1.217.290,17€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Β. Εγκρίνει τη διενέργεια της προμήθειας ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του
Δήμου Έδεσσας και καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης της με συνοπτικό διαγωνισμό
προϋπολογισμού

δαπάνης

48.370,00€

συμπεριλαμβανομένου

του

ΦΠΑ,

λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 10 του Άρθρου 6 του Ν. 4412/16.
Οι όροι των ανωτέρω διαγωνισμών και η

έγκριση των τεχνικών

προδιαγραφών θα καθοριστούν μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
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Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 204/2018
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,
Γιώγας Δημήτριος, Δασκάλου Χρήστος, , Δίου

Ακριβές απόσπασμα

Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα

Έδεσσα 16.8.2018

Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Μουράτογλου Ιωάννης, Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκος
Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ,
Σόντρας Ιωάννης, Φουνταλής Μιχαήλ,
Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:
- Γραφείο Προμηθειών Χ. Ούρδα
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-

Γραφείο Προμηθειών Θ. Κίτκα

-

Πρ/νη Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών Μ.
Καλούση

-

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών Μ. Ρούσκα

-

Αντιδήμαρχο Οικονομικών Ι. Μουράτογλου
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