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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 8/2014  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

 

Στις Σέρρες και στο ∆ιοικητήριο,  σήµερα την 26 η  του μηνός 

ΜΑΡΤΙΟΥ του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 

20 :00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Σερρών, σε κατεπείγουσα 

συνεδρίαση, ύστερα από την αριθµ. 8/24 -03- 2014 έγγραφη πρόσκληση 

του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,  που επιδόθηκε σε όλους 

τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους,  σύµφωνα µε τις  διατάξεις  του άρθρου 

67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7 -6-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης -  Πρόγραµµα 

Καλλικράτης».  

 

  Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  η νόµιµη απαρτία,  σύµφωνα µε 

τις  διατάξεις  της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δ εδομένου 

ότι  σε σύνολο 41 ∆ηµοτικών Συµβούλων, παρόντες ήταν 31,  δηλαδή:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος ∆.Σ.)   

Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραµµατέας ∆.Σ.)  

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  

Αραµπατζής Θεόδωρος  

Αρναούτογλου Φωτεινή  

Γαλάνης Στέργιος  

Γάτσιος Αθανάσιος  
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Γιαννακίδης ∆ηµήτριος  

Γκότσης Ηλίας  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης  

∆ηµητρίου Ευστράτιος  

∆ήµου Ιωάννης  

∆ούκας Γεώργιος  

∆ρίγκα Χρυσούλα  

Ηλιοπούλου Σταλακτή  

Θεοχάρης Μιχαήλ  

Ίντος ∆ηµήτριος  

Καλαϊτζίδης Βασίλειος  

Μερετούδης ∆ηµήτριος  

Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία  

Μυστακίδης Παύλος  

Νιζάµης ∆ηµήτριος  

Παπαδοπούλου Φωτεινή  

Σαραντίδου Ερµοφύλη  

Σούζας Ζαχαρίας  

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος  

Στεργίου Νικόλαος  

Φωτιάδης Στέφανος  

Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης  

Χράπας Παντελής  

Χρυσανθίδης Βασίλειος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 .  ∆ινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος ∆.Σ.)   
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2. Αγοραστός Αγοραστός  

3.Αναστασιάδης Αντώνιος  

4. Αναστασιάδης Ηλίας  

5. Βαλτσάνης ∆ηµήτριος  

6.Κατιρτζόγλου Βασίλειος  

7. Μηλίδης Θεόδωρος  

8. Μοσχολιός Ζωγράφος  

9.Νεράντζης Βασίλειος  

10. Χασαπίδης Κων/νος.  

 

  Οι  Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών και ∆ηµοτικών 

Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύµφωνα µε τις  διατάξεις  της παρ. 8 του 

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι  κ.κ.  Γασπαρίδης 

∆ηµήτριος και Πολατίδου Γεσθηµανή.  

 

 Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. ,  µετά την διαπίστωση απ αρτίας,  κήρυξε 

την έναρξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,  στην οποία ήταν παρών ο 

∆ήµαρχος κ.  Αγγελίδης Πέτρος,  που κλήθηκε σύµφωνα µε τις  

διατάξεις  της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

……………………………….. 

…………………….. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών 

και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2014. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 

……………………… 

…………….. 

 

 

8Η    ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι καλησπέρα. Εάν και μου ζήτησε ο κ.  

Μηλίδης να καθυστερήσω, όσο είναι δυνατόν,  το Δημοτικό Συμβούλιο,  

πάντα με την σύμφωνη γνώμη την δική σας μπορούμε να ξεκινήσουμε,  

εφόσον έχουμε απαρτία.  22,  απαρτία υπάρχει,  το σώμα θέλει  να 

περιμένουμε ή να ξεκινήσουμε;  

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Να ξεκινήσουμε.  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν μετράει έτσι η ψήφος,  κ.  Σταυρόπουλε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Εγώ λέω να περιμένουμε κύριε Πρόεδρε.  Δεν θέλω μετά να έχουμε 

ζητήματα . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να περιμένουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι διαδικαστικό το θέμα, να ξεκινήσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να ξεκινήσουμε,  να περιμένουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να ξεκινήσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να ξεκινήσουμε,  να ξεκινήσουμε.  Κύρι ε Στεργίου; Να ξεκινήσουμε.  

Κύριε Ίντο; Να περιμένουμε.  Να περιμένουμε.  Να ξεκινήσουμε,  να 

ξεκινήσουμε.  Να περιμένουμε.  Κυρία Ηλιοπούλου ναι ή όχι;  Να 

περιμένουμε.  Να περιμένουμε.   Να ξεκινήσουμε.   

 Να ξεκινήσουμε ή να περιμένουμε; Αφήστε τα σχόλια.  Να 

ξεκινήσουμε.  Να περιμένουμε.  Μετρήστε τώρα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Νομίζω ότι  είναι οκτώ να περιμένουμε και οι  υπόλοιποι να 

ξεκινήσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα λοιπόν,  ξεκινάμε το ένα και μοναδικό θέμα, υπερτερεί  η άποψη 

των πολλών για να ξεκινήσουμε.   

 

Θέμα 1 ο  :  

Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες  
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του Δήμου Σερρών και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 

2014.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στιγμή.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όπως γνωρίζετε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι το θέμα έρχεται ως 

κατεπείγον για δυο λόγους.  Ο βασικός λόγος είναι ότι  μέχρι 31 του 

μηνός θα πρέπει να τελειώσει αυτή η διαδικασία.  Ο δεύτερος λόγος 

είναι ότι  από 1 η  Απριλίου αλλάζει  το σύστημα. Με ηλεκτρονικό τρόπο 

θα πρέπει να βγει  στο Διαύγεια,  μια ιστορία την οποία δεν την 

γνωρίζουν ούτε οι  υπάλληλοι.  Γι΄ αυτό τον λόγο με παρακάλεσαν να το 

βάλουμε ως κατεπείγον το θέμα να συζητηθεί,  να ληφθεί απόφαση και 

να προχωρήσουμε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εάν μου επιτρέπετε,  κύριε Πρόεδρε,  μέχρι στις  2 Ιουνίου έχουμε μέσα 

στα νόμιμα πλαίσια της σύμβασης που εκτελείται α πό την 

προηγούμενη χρονιά καύσιμα, την δυνατότητα να προμηθευτούμε 

καύσιμα, άρα υπάρχει λόγος κατεπείγοντος γιατί  μιλάμε πάλι για 

διεθνή ιδιωτικό διαγωνισμό. Ένας αυτός ο λόγος.  

 Δεύτερο είναι,  πράγματι όπως είπατε,  από 1 η  Απριλίου ξεκινάνε 

οι  ηλεκτρονικές  προμήθειες,  δεν έχουν ακόμα οι  Δήμοι σαφή γνώση 

για το πώς θα γίνεται αυτή η διαδικασία και ακριβώς γι΄ αυτό τον 

λόγο,  επειδή ελλοχεύει  ο κίνδυνος για ταλαιπωρηθούμε μέχρι στις  2 

Ιουνίου,  να μην προκύψει ο προμηθευτής και ανάδοχος για τα καύσιμα 

μειοδότης,  θεωρούμε ότι  είναι σωστό γρήγορα να κινηθούμε με αυτόν 

τον τρόπο.  

 Να προχωρήσω κύριε Πρόεδρε;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  βεβαίως.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όπως είπα και πριν το ποσό της προμήθειας είναι 499.282,11 ευρώ 

χωρίς Φ.Π.Α..  Συζητάμε πάλι για ανοικτό διεθνή μειοδοτι κό 

διαγωνισμό. Η έγκριση της μελέτης και οι  όροι της διακήρυξης όπως 

λέει  πολύ σωστά η εισήγηση θα καθοριστούν από την Οικονομική 

Επιτροπή όπως έγινε και για τον προηγούμενο σύμφωνα με το άρθρο 3 

του ΕΚΠΟΤΑ. Και είναι μόνο για την χρονιά,  εδώ είναι και ο 

προϊστάμενος,  του ΄14.   

 Δεν ξέρω εάν θέλετε κάτι  άλλο να σας πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχουν ερωτήσεις;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι μόνο για το 2014.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις;  Ψηφοφορία κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  Ναι,  ναι.  

Κύριε Δούκα; Ο κ.  Δημητρίου; Ναι,  ναι.  κύρι ε Νιζάμη; Ναι.  Ο κ.  

Στεργίου ναι,  ο κ.  Γκότσης ναι.  Ο κ.  Ίντος ναι.  Κύριε Χρυσανθίδη ναι,  

ο κ.  Φωτιάδης ναι.  Έκανα με το χέρι μου. Δεν λέω όλα τα ονόματα.  

 Λοιπόν,  ομόφωνα ναι λοιπόν.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 231/2014)  
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0 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λήξη της συνεδρίασης κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.   

 Κατά πάσα πιθανότητα, συνάδελφοι,  την άλλη Τετάρτη θα έχουμε 

συμβούλιο με αρκετά θέματα.  

 

 

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

………………………… 

……………… 

 

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση, 

συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε. 

 

 

231-2014: Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών 

και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2014. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.. 

 

……………………. 

………………. 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο μοναδικό θέµα της 

ηµερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ’ αριθµ. 16691/26-3-2014 εισήγηση του Τµ. 

Προμηθειών του ∆ήµου, που έχει ως εξής: 

 « Κύριε ∆ήµαρχε 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

τεύχος Α΄240), που κυρώθηκε µε το Ν. 4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18), την εγκύκλιο 3 του 

Υπουργείου Εσωτερικών µε αριθ. πρωτ. 11543/26-3-2013 ορίζονται τα εξής: 

 1. Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για προμήθειες  

α. τροφίµων, 

β. λοιπών αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών 
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1 

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. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν 

καταργείται. 

 2. Οι ανωτέρω προμήθειες πραγματοποιούνται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται 

στον Ενιαίο Κανονισµό Προμηθειών των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ), 

όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 

3. Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για προμήθειες των ειδών της 

παραγράφου 1 του παρόντος, για τις ανάγκες των περιφερειών, των Ιδρυµάτων και των 

νοµικών τους προσώπων πραγματοποιείται εφεξής από τις οικείες περιφέρειες. Κάθε γενική ή 

ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν, καταργείται. 

 4. Σύνδεσµοι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού μπορούν να προμηθεύονται, για τις δικές τους ανάγκες, 

τα είδη της παραγράφου 1 του παρόντος µέσω της διαδικασίας ανάδειξης προμηθευτών-

χορηγητών οιουδήποτε εκ των δήµων ή περιφερειών που τους έχουν συστήσει ή συμμετέχουν 

σε αυτούς, έπειτα από αίτησή τους και απόφαση των οικείων δηµοτικών ή περιφερειακών 

συμβουλίων. 

 5. διαγωνισµοί ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος, 

για τους οποίους έχει δημοσιευθεί διακήρυξη ή έχει υπογραφεί σύµβαση κατόπιν 

διαγωνισµού ή άλλου νόµιµου τρόπου, ή έχει χορηγηθεί σχετική εξουσιοδότηση προς 

διενέργεια των ανωτέρω, πριν την ισχύ του παρόντος, θεωρούνται νόµιµες και εκτελούνται 

µε τους όρους αυτών, ανεξάρτητα από το όργανο που τις υπέγραψε¨.   

 

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 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 
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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. (Ελ. Συν. Τµ. 7 Πράξη 33/2012). 

Το υπ' αριθ. 12169/4-3-14 έγγραφο της υπηρεσίας µας περί διεξαγωγής διαγωνισµού 

προμηθειών καυσίµων από το ∆ήµο Σερρών. 

Το υπ' αριθ. 13094/7-3-14 έγγραφο της υπηρεσίας µας περί λήψης απόφασης για έγκριση 

διενέργειας προμήθειας και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια καυσίµων 

Τα νοµικά µας πρόσωπα έστειλαν τις ανάγκες τους σε προμήθεια καυσίµων προκειµένου να 

συνταχθεί η απαιτούμενη μελέτη για το 2014 µε τα παρακάτω έγγραφα: 

1) Το υπ' αριθ. 85/4-3-14 έγγραφο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης ∆ήµου Σερρών. 

2) Το υπ' αριθ. 60/4-3-14 έγγραφο της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης ∆ήµου Σερρών. 

3) Το υπ' αριθ. 687/4-3-14 έγγραφο του Οργανισµού Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής 

Πολιτικής & Αθλητισμού ∆ήµου Σερρών. 

4) Το υπ' αριθ. 439/5-3-14 έγγραφο της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Σερρών. 

5) Το υπ' αριθ. 1895/5-3-14 έγγραφο της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης 

∆ήµου Σερρών. 

6) Το υπ' αριθ. 43/7-3-14 έγγραφο της εταιρείας ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. 

Ο.Τ.Α. 

 

Την υπ' αριθ. 19/14 μελέτη της ∆/νσης Καθαριότητας ποσού 499.282,11 € χωρίς 

ΦΠΑ. 

 

Την αριθ. 52/7-3-14 απόφαση του νοµικού προσώπου Ενιαία Σχολική Επιτροπή 

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Σερρών, την αριθ. 43/13 απόφαση του νοµικού 

προσώπου Ενιαία Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Σερρών, την αριθ. 

58/14 απόφαση του νοµικού προσώπου Οργανισµός Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής 

Πολιτικής & Αθλητισμού ∆ήµου Σερρών, την αριθ. 56/14 απόφαση του ν. προσώπου 

Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Σερρών, την αριθ. 75/14 απόφαση του ν. προσώπου της 

∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης ∆ήµου Σερρών, την αριθ. 6/14 απόφαση 

της εταιρείας ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α . µε τις οποίες εγκρίνεται η 

εκτέλεση των ανωτέρω προμηθειών. 
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Παρακαλούµε για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας καυσίµων του ∆ήµου 

Σερρών και των Νοµικών του Προσώπων για το έτος 2014 ως ακολούθως: 

Α. Του ∆ήµου Σερρών ποσού 251.249,00 χωρίς ΦΠΑ της οποίας η σχετική πίστωση έγινε µε 

την 20/14 ΑΟΕ. 

Β. Του ν. προσώπου Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Σερρών 

ποσού 63.240,00 χωρίς ΦΠΑ η οποία θα καλυφθεί από την επιχορήγηση ΚΑΠ για την 

κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη. 

Γ. Του ν. προσώπου Ενιαία Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Σερρών 

ποσού 81.600,00 χωρίς ΦΠΑ η οποία θα καλυφθεί από την επιχορήγηση ΚΑΠ για την 

κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων σύµφωνα µε τη σχετική μελέτη. 

∆. Του ν. προσώπου Οργανισµός Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής & 

Αθλητισµού ∆ήµου Σερρών ποσού 59.715,91 χωρίς ΦΠΑ για την οποία ψηφίστηκε ότι θα 

προβλεφθεί και εγγραφεί πίστωση στους σχετικούς κωδικούς του προϋπολογισµού του 2014 

ως ακολούθως: 

1. ΚΑ 02.15.6641.01 «Προμήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων» 

πίστωση 3.257,04 €, 

2. ΚΑ 02.15.6641.02 «Προμήθεια καυσίµων πετρελαίου κίνησης για κίνηση μεταφορικών 

μέσων» πίστωση 4.055,31 €, 

3. ΚΑ 6641.03 «Προμήθεια καυσίµων κίνησης για τις χρήσεις του κολυμβητηρίου πίστωση 

14.991,13 € και 

ΚΑ 02.15.6643 «Προμήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό» (Αθλητισμού – Παιδικών 

Σταθµών - ΚΑΠΗ ) πίστωση 51.147,09 €. σύµφωνα µε τη σχετική μελέτη. 

Ε. Του ν. προσώπου Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Σερρών ποσού 17.802,00 χωρίς ΦΠΑ 

για την οποία ψηφίσθηκε σχετική πίστωση 17.564,40 € στον Κ.Α. 02.15.6644 και 4.332,06 € 

στον Κ.Α. 02.15.6641.01. 

ΣΤ. Του ν. προσώπου ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης ∆ήµου Σερρών ποσού 

24.179,00 χωρίς ΦΠΑ για την οποία ψηφίσθηκε σχετική πίστωση 15.000 € πλέον ΦΠΑ στον 

Κ.Α. 64.00 και 9.179,00 € πλέον ΦΠΑ στον Κ.Α.64.08. 

Ζ. Της εταιρείας ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ποσού 1.496,20 χωρίς 

ΦΠΑ για την οποία θα προβλεφθεί πίστωση στη χρήση του 2014 σύµφωνα µε τη σχετική 

μελέτη 

και 

Τον Καθορισµό του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας ΑΝΟΙΚΤΌ ∆ΙΕΘΝΗ 

ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΌ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ προϋπολογισµού 499.282,11 ΣΕ ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ για την 

ανάδειξη προµηθευτή καυσίµων µε κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης στα εκατό (%) στη νόµιµα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιµή λιανικής πώλησης 

του είδους την ηµέρα παράδοσής του. 

Η έγκριση της μελέτης και οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισµού θα καθορισθούν 

από την Ο.Ε. σύµφωνα µε το άρθρ. 3 του ΕΚΠΟΤΑ », και σχετική συζήτηση, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Α. Εγκρίνει τη διενέργεια προµήθειας καυσίµων του ∆ήµου Σερρών και των 

Νοµικών του Προσώπων για το έτος 2014 ως ακολούθως: 

1. Του ∆ήµου Σερρών ποσού 251.249,00 χωρίς ΦΠΑ της οποίας η σχετική πίστωση έγινε µε 

την 20/14 ΑΟΕ. 

2. Του ν. προσώπου Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Σερρών 

ποσού 63.240,00 χωρίς ΦΠΑ η οποία θα καλυφθεί από την επιχορήγηση ΚΑΠ για την 

κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων σύµφωνα µε τη σχετική μελέτη. 

3. Του ν. προσώπου Ενιαία Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Σερρών 

ποσού 81.600,00 χωρίς ΦΠΑ η οποία θα καλυφθεί από την επιχορήγηση ΚΑΠ για την 

κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων σύµφωνα µε τη σχετική μελέτη. 

4. Του ν. προσώπου Οργανισµός Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής & Αθλητισμού 

∆ήµου Σερρών ποσού 59.715,91 χωρίς ΦΠΑ για την οποία ψηφίστηκε ότι θα προβλεφθεί και 

εγγραφεί πίστωση στους σχετικούς κωδικούς του προϋπολογισµού του 2014 ως ακολούθως: 

- ΚΑ 02.15.6641.01 «Προμήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων» 

πίστωση 3.257,04 €, 

- ΚΑ 02.15.6641.02 «Προμήθεια καυσίµων πετρελαίου κίνησης για κίνηση μεταφορικών 

μέσων» πίστωση 4.055,31 €, 

- ΚΑ 6641.03 «Προμήθεια καυσίµων κίνησης για τις χρήσεις του κολυμβητηρίου πίστωση 

14.991,13 € και 

- ΚΑ 02.15.6643 «Προμήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό» (Αθλητισμού – 

Παιδικών Σταθµών - ΚΑΠΗ ) πίστωση 51.147,09 €. σύµφωνα µε τη σχετική μελέτη. 

5. Του ν. προσώπου Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Σερρών ποσού 17.802,00 χωρίς ΦΠΑ 

για την οποία ψηφίσθηκε σχετική πίστωση 17.564,40 € στον Κ.Α. 02.15.6644 και 4.332,06 € 

στον Κ.Α. 02.15.6641.01. 

6. Του ν. προσώπου ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης ∆ήµου Σερρών ποσού 

24.179,00 χωρίς ΦΠΑ για την οποία ψηφίσθηκε σχετική πίστωση 15.000 € πλέον ΦΠΑ στον 

Κ.Α. 64.00 και 9.179,00 € πλέον ΦΠΑ στον Κ.Α.64.08. 

7. Της εταιρείας ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ποσού 1.496,20 χωρίς ΦΠΑ 

για την οποία θα προβλεφθεί πίστωση στη χρήση του 2014 σύµφωνα µε τη σχετική μελέτη. 

 

  Β. Καθορίζει όπως η ανωτέρω προμήθεια καυσίµων εκτελεσθεί µε ανοικτό διεθνή 

μειοδοτικό διαγωνισµό προϋπολογισµού 499.282,11 € (χωρίς ΦΠΑ), για την ανάδειξη 

προµηθευτή καυσίµων µε κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα 

εκατό (%) στη νόµιµα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους 

την ηµέρα παράδοσής του. 

Οι ανωτέρω προμήθειες θα διενεργηθούν από το δήµο. 
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Γ. Η έγκριση της σχετικής μελέτης και οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισµού, θα 

καθοριστούν µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του 

ΕΚΠΟΤΑ. 

 

Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο τις παραπέρα ενέργειες. 

 

……………………….. 

………………. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ    ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

Αγιαννίδου -Αρβανίτη Σταυρούλα    …………….  

 

Αραµπατζής Θεόδωρος      ……………  

 

Αρναούτογλου Φωτεινή      ……………  
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Γαλάνης Στέργιος       ……………  

 

Γάτσιος Αθανάσιος       ……………  

 

Γιαννακίδης ∆ηµήτριος      ……………   

    

Γκότσης Ηλίας        ……………  

 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης      ……………  

 

∆ηµητρίου Ευστράτιος      ……………  

 

∆ήµου Ιωάννης        ……………  

 

∆ούκας Γεώργιος       ……………  

 

∆ρίγκα Χρυσούλα       ……………  

 

Ηλιοπούλου Σταλακτή      ……………  

 

Θεοχάρης Μιχαήλ       ……………  

 

Ίντος ∆ηµήτριος       ……………  

 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος      ……………  
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Μερετούδης ∆ηµήτριος      ……………  

 

Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία     ……………  

 

Μυστακίδης Παύλος       ……………  

 

Νιζάµης ∆ηµήτριος       ……………  

 

Παπαδοπούλου Φωτεινή      ……………  

 

Σαραντίδου Ερµοφύλη      ……………  

 

Σούζας Ζαχαρίας       ……………  

 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος     ……………  

 

Στεργίου Νικόλαος       ……………  

 

Φωτιάδης Στέφανος       ……………  

 

Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης     ……………  

 

Χράπας Παντελής       ……………  

 


