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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  89/2016      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

16. ΕΓΚΡΙΣΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

 Σήµερα ∆ευτέρα 11 Απριλίου 2016 και ώρα 18.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 7.028/7.4.2016 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως 

ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα 

τα 21 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Πασχάλης Αλέξανδρος 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 13 Πέτκος Χρήστος  

3 Βερικούκης Χρήστος  14 Σαµλίδης Μιχαήλ 

4 Γιώγας ∆ηµήτριος  15 Σόντρας Ιωάννης  

5 ∆ασκάλου Χρήστος  16 Ταµβίσκου Ευτυχία  
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6 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 17 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

7 Ζδρου Αικατερίνη  18 Τσιβόγλου Χρήστος  

8 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 19 Φουνταλής Μιχαήλ  

9 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  20 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

10 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 21 Χατζόγλου Ιωάννης 

11 Μουράτογλου Ιωάννης   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 4 Κούκος Γεώργιος 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 5 Μάρκου ∆ιονύσιος 

3 ∆ίου Αναστάσιος 6 Ρυσάφης Αντώνιος 

 

Η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 21ου θέµατος. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας και οι 

Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια 

διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκε µόνο ο 

Πρόεδρος της Τ.Κ. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος. 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να συζητούν 

τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 16ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την 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 ∆ιοίκησης-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 
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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, (…)». Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων 

συνάγεται 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. 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.  

Με το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου                    

(Φ.Ε.Κ. 240/12-12-2012, τ. Α΄), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 48 του Ν. 4111/2013 

(Φ.Ε.Κ. 18/25-1-2013, τ. Α΄), ορίστηκε ότι 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 ∆ήµων, των ιδρυµάτων και όλων 

των νοµικών τους προσώπων πραγµατοποιείται εφεξής από τους οικείους ∆ήµους. 

     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 ∆ήµος µας χρειάζεται να προβεί στην προµήθεια Υγρών Καυσίµων για τις 

ανάγκες του ∆ήµου Έδεσσας και των Νοµικών του Προσώπων για ένα έτος από την 

υπογραφή της σύµβασης.  

Η δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους των ανωτέρω φορέων και θα βαρύνει 

τους σχετικούς κωδικούς αριθµούς των προϋπολογισµών τους έτους 2016. 

Η ανωτέρω προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί κατόπιν διεξαγωγής ανοικτού 

διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του  Π.∆. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 

64/16-3-2007, τ. Α’)  «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας περί δηµοσίων 

συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών προς τις διατάξεις οδηγιών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» και της αριθ. 11389/8-3-1993 (Φ.Ε.Κ. 185/23-3-1993, τ. Β’) 
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απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), µετά από απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισµό 

των όρων του διαγωνισµού. 

Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εγκρίνει τη διενέργεια της εν λόγω 

προµήθειας». 

 Κατόπιν, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη τη µε αριθµ. πρωτ. 6.529/31.3.2016 εισήγηση 

της ∆/νσης ∆/κών & Οικονοµικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: 

                 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 της αριθ. 11389/93 Υπουργικής Απόφασης 

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/11. 

3. Την υπ’ αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ 21508/04-11-11 απόφαση του Υπουργού 

∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07-11-

2011 τεύχος Β’). 

4. Την υπ’ αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ 21526/04-11-11 Εγκύκλιο του Υπουργείου 

∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

5. Τον Ν. 3463/06 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» 

6. Την µε Αριθµ. Πρωτ. 5775/21-3-2016 ανακοίνωση της  ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών και 

Οικονοµικών Υπηρεσιών  

7. Την µε Αριθµ. Πρωτ. 5795/21-3-2016  απόφαση της  ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών και 

Οικονοµικών Υπηρεσιών  

 

Σας υποβάλουµε: 

α) το από 24/3/2016 πρακτικό κλήρωσης (Αριθµ. Πρω 6142/24-3-2016)  

και εισηγούµαστε  την συγκρότηση της Τριµελούς Επιτροπής Παραλαβής για την 

προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών του ∆ήµου Έδεσσας από τους: 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνοµα Επώνυµο Ιδιότητα 

1 ΣΑΒΒΑΣ ΝΕΣΛΕΧΑΝΙ∆ΗΣ ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

2 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 

3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΑΤΗΣ ∆Ε  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
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Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το δηµοτικό συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 

3. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του 

Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (ΦΕΚ 

2540/07.11.2011 τεύχος Β’) 

4. Το υπ’ αριθ.πρωτ. 6.142/24-3-2016 Πρακτικό Κληρώσεως, που υπογράφεται από τους 

τρεις υπαλλήλους της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών που 

διενήργησαν την κλήρωση.  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει τη διενέργεια προµήθειας υγρών καυσίµων για τις ανάγκες του ∆ήµου 

Έδεσσας και των Νοµικών του Προσώπων για ένα έτος από την υπογραφή της 

σύµβασης. 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους των ανωτέρω φορέων και θα βαρύνει 

τους σχετικούς κωδικούς αριθµούς των προϋπολογισµών τους έτους 2016. 

Η ανωτέρω προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί κατόπιν διεξαγωγής ανοικτού 

διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του  Π.∆. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 

64/16-3-2007, τ. Α’)  «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας περί δηµοσίων 

συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών προς τις διατάξεις οδηγιών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» και της αριθ. 11389/8-3-1993 (Φ.Ε.Κ. 185/23-3-1993, τ. Β’) 

απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), µετά από απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισµό 

των όρων του διαγωνισµού. 

Β. Συγκροτεί την επιτροπή παραλαβής της προµήθειας υγρών καυσίµων για τις 

ανάγκες του ∆ήµου Έδεσσας και των Νοµικών του Προσώπων, η οποία αποτελείται από 

τα εξής µέλη: 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνοµα Επώνυµο Ιδιότητα 

1 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΗΜΝΑΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

2 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΨΑΡΙΚΟΓΛΟΥ ∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

3 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΦΙ∆ΗΣ ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
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ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνοµα Επώνυµο Ιδιότητα 

1 ΣΑΒΒΑΣ ΝΕΣΛΕΧΑΝΙ∆ΗΣ ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

2 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 

3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΑΤΗΣ ∆Ε  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Σάββας Νεσλεχανίδης και αναπληρωτής 

αυτού ο κ. ∆ηµήτριος Ζήµνας. 

Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της, το 

µε αριθ. πρωτ. 6.142/24-3-2016 Πρακτικό Κληρώσεως της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών & 

Οικονοµικών Υπηρεσιών. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  89/2016 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  21.4.2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα  

Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία,  Λαµπρόπουλος 

Κωνσταντίνος,  Μουράτογλου Ιωάννης, Πασχάλης 

Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος, Σαµλίδης Μιχαήλ,  

Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης  

∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ,  

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

- Γραφείο Προµηθειών κ. Σ. Σούγγαρη 

- Οριζόµενους υπαλλήλους 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊσταµένη ∆/νσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών κα Μ. Ρούσκα 

- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ι. Μουράτογλου 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνοµα Επώνυµο Ιδιότητα 

1 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΗΜΝΑΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

2 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΨΑΡΙΚΟΓΛΟΥ ∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

3 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΦΙ∆ΗΣ ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΑΔΑ: ΩΨΤΜΩΡΠ-ΩΔΞ
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