
 

                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της αριθ. 9/2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 56/2021 
 
Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών 
καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου και των Νομικών του 
Προσώπων, περιόδου 2021 – 2022», προϋπολογισμού 364.739,80€.  

Στο Αμύνταιο, στις 29 του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
18:00μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με 
τηλεδιάσκεψη, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α’ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), και τις 
διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 17698/20-03-2021 (Β’ 1076), ύστερα από 
την με αριθμό πρωτοκόλλου 3013/03-03-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό και 
ηλεκτρονικά, σε καθένα χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε 
σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 26 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ 

Μπάντης Ιορδάνης  Πέγιου Ιωάννης 
Γεώργου Τρύφων  
Θωμαΐδης Χρήστος, Πρόεδρος   
Κιοσές Παναγιώτης   
Αντωνιάδης Θεοχάρης   
Μπερμπερίδης Πέτρος  
Τσαχειρίδης Σπύρος  
Κύρκου Κυριάκος  
Τόμου Πέτρος  
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος  
Θεοδώρου Απόστολος  
Αβραμίδης Ιωάννης  
Χατζητιμοθέου Ιωάννης  
Ιωάννου Χρήστος  
Σαργιαννίδης Παύλος  
Ιωαννίδου Ελένη   
Νάτσης Ιωάννης  
Καραούλη Αφροδίτη  
Γρομπανόπουλος Τρύφων  
Σαπαρδάνης Φώτιος  
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος  
Δεμερτζίδης Στυλιανός  
Γυρίκη Ελένη  
Κρητικού Διαμαντούλα  
Σονιάδου Σωτηρία  
Ελευθεριάδης Κυριάκος  
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Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα. 

Παρούσα η υπάλληλος του Δήμου κα. Τσακίρογλου Ελευθερία για την τήρηση των 
πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 6ο θέμα  της 
ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Μπερμπερίδη Πέτρο, ο 
οποίος έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων τα εξής: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65, παρ. 1, του Ν. 3852/2010 “Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ 
87/7.6.2010 τ. Α΄): «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». Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
παραπάνω Νόμου: «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 Δημοτικό Συμβούλιο, 
ως όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού, έχει γενική αρμοδιότητα και αποφασίζει 
για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέματα που, 
βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην αρμοδιότητα των λοιπών οργάνων του Δήμου.  

Ειδικότερα όσον αφορά στην έγκριση διενέργειας προμήθειας του Δήμου, η 
αρμοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο και μόνο κατ’ εξαίρεση, όταν η 
προμήθεια διενεργείται με απευθείας ανάθεση, λόγω της συνδρομής εξαιρετικά 
επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο όργανο για την έγκρίσή 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). 

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 4 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(ΦΕΚ 240/12–12–2012 τεύχος Α΄) που κυρώθηκε με το άρθρο 48, του Ν. 4111/2013 
(ΦΕΚ 18/25–1–2013 τ. Α΄) «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. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν καταργείται….». 

Τέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 66, του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14–4–2014 
τ. Α΄) δίνεται η δυνατότητα στις ΔΕΥΑ και στις Ανώνυμες Εταιρίες των άρθρ. 265 και 
266 του Ν. 3463/2006, να διενεργούν τη διαδικασία ανάδειξης των παραπάνω 
προμηθευτών – χορηγητών με ξεχωριστή διαδικασία σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις που ισχύουν για έκαστο Νομικό Πρόσωπο.   

Με βάση τα παραπάνω ζητήθηκε με το με αρ. πρωτ. 2998/3–3–2021 έγγραφο του 
Δήμου Αμυνταίου, από όλα τα νομικά πρόσωπα του Δήμου να γνωστοποιήσουν τις 
ανάγκες τους σε καύσιμα για το χρονικό διάστημα από 1/10/2021 έως 30/9/2022 και 
σύμφωνα με τις απαντήσεις τους, ο Δήμος Αμυνταίου ξεκίνησε τις διαδικασίες για την 
προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου 
Αμυνταίου και των Νομικών του Προσώπων, περιόδου 2021 – 2022”. 

ΑΔΑ: Ψ390ΩΨΛ-8Υ7



Μετά τη σύνταξη της από 12/3/2021 σχετικής μελέτης και τον προσδιορισμό του 
προϋπολογισμού της ανωτέρω προμήθειας ανά φορέα και συνολικά, ζητήθηκε, με το 
με αρ. πρωτ. 3565/16–3–2021 έγγραφο του Δήμου, από τα νομικά πρόσωπα που 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον να προμηθευτούν καύσιμα (Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση 
Δήμου Αμυνταίου – ΔΗ.Κ.Ε.Α., Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – 
Αθλητισμού, Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Αμυνταίου και Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Αμυνταίου) να λάβουν Αποφάσεις Διοικητικών Συμβουλίων για την έγκριση 
διενέργειας της προμήθειας. 

Η παραπάνω προμήθεια αφορά την προμήθεια: α) αμόλυβδης βενζίνης, πετρελαίου 
κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου, β) 
αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες της ΔΗ.Κ.Ε.Α. γ) πετρελαίου θέρμανσης για τις 
ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού, δ) 
πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμυνταίου και ε) πετρελαίου θέρμανσης για τις 
ανάγκες της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Αμυνταίου. 

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 294.145,00 
ευρώ, προ Φ.Π.Α. 24%, δηλαδή συνολικά στο ποσό των 364.739,80 Ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, η οποία θα χρηματοδοτηθεί ως εξής: 

 από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Κ.Α.Ε. 10.6643, 20.6641, 25.6641 & 30.6641), 
των ετών 2021 και 2022, του Δήμου Αμυνταίου, με το συνολικό ποσό των 
195.701,76 €. 

 από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Κ.Α.Ε. 64.00.00.0760), των ετών 2021 και 
2022, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμυνταίου (ΔΗ.Κ.Ε.Α.), με το 
συνολικό ποσό των 7.599,96 €. 

 από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Κ.Α.Ε. 15.6643) των ετών 2021 και 2022, του 
Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού, με το συνολικό 
ποσό των 49.044,48 €. 

 από πιστώσεις της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Αμυνταίου, των ετών 2021 και 2022, με το συνολικό ποσό των 102.176,00 €. 

 από πιστώσεις της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Αμυνταίου, των ετών 2021 και 2022, με το συνολικό ποσό των 10.217,60 €. 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη διενέργεια της εν’ λόγω προμήθειας. 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ακούσθηκαν διάφορες 
απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτές αναλυτικότερα αναγράφονται στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη: 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016  (ΦΕΚ Α 147). 

 Τις διατάξεις του αρθρ. 66, του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α 93). 

 Τις διατάξεις του αρθρ. 4 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α 240) που κυρώθηκε με το Ν. 
4111/2013 (ΦΕΚ Α 18). 

 Τις διατάξεις των αρθ. 65 και 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). 

 Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ  Α 114). 

 Την αρ. πρωτ. 11543/26–3–2013 Εγκύκλιο 3 του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 Την υπ’ αριθ. 33/2012 Πράξη του 7ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
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 Την αλληλογραφία μεταξύ του Δήμου Αμυνταίου και των Νομικών του 
Προσώπων, καθώς και τις σχετικές Αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων 
αυτών, για την εν λόγω προμήθεια. 

 Την εισήγηση του Προέδρου 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια υγρών καυσίμων 
για τις ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου και των Νομικών του Προσώπων, 
περιόδου 2021 – 2022”, προϋπολογισμού 364.739,80€, συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 24%, για την οποία σχετικές πιστώσεις έχουν εγγραφεί, στο τμήμα που 
αναλογεί σε κάθε φορέα, στους Κ.Α.Ε. του Δήμου Αμυνταίου και των Νομικών του 
Προσώπων κατά τη σύνταξη των Προϋπολογισμών τους, του Οικονομικού Έτους 
2021. 

Β. Ο τρόπος εκτέλεσης της παραπάνω προμήθειας, καθώς και οι όροι του 
διαγωνισμού θα καθοριστούν με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 56/2021 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
ΘΩΜΑΪΔΗΣ Γ. ΧΡΗΣΤΟΣ 
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