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Αριθµός απόφασης : 10 / 2016

Από το µε αριθµό 2/2016 πρακτικό συνεδρίασης

Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο ∆ Ι Α ∆ Ι ΚΤ Υ Ο

Θέµα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προµήθειας υγρών
καυσίµων στην εταιρεία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΡΤΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
έως του ποσού των 15.000,00 ευρώ.
Σήµερα την 28η Ιανουαρίου 2016, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13 : 30, η Οικονοµική
Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο
∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Κοζάνης (Π. Νίκης 1, Κοζάνη) και στην αίθουσα των
συνεδριάσεων αυτής, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, µε αριθµ. πρωτ.
2686/22.01.2016 που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στα µέλη της,
σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ.
Α΄/07.06.2010).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9)
µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Σ 402/07.09.2014 & 558/27.11.2015), βρέθηκαν
παρόντα τα έξι (6) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ιωαννίδης Ελευθέριος, ως Πρόεδρος
2. Βαλαής Γεώργιος
3. Λαβαντσιώτης Γεώργιος
4. Λιάκος Ευθύµιος (Θέµης)
5. Σιώµος Νικόλαος
6. Γκουτζηκώστας Γεώργιος

1. Γκούµας Βασίλειος (Λάκης)
2. Μαλούτας Λάζαρος
3. Καραπάτσιος Ευάγγελος
οι οποίοι αν και κλήθηκαν
νόµιµα, δεν προσήλθαν

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραµµατέα της Οικονοµικής
Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού, και εισηγήθηκε τα
παρακάτω :
Ο Πρόεδρος πριν τη συζήτηση των θεµάτων έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής
το ακόλουθο 8 ο θέµα εκτός ηµερησίας διάταξης και ζήτησε να κριθεί αν το θέµα είναι
κατεπείγον, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.
Η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα έκρινε το θέµα ως κατεπείγον και αποφάσισε τη
συζήτησή του.
Στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ.
Α΄/07.06.2010) αναφέρεται ότι η Οικονοµική Επιτροπή 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, παροχής
υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες
περιπτώσεις.
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Το Τµήµα Λογιστηρίου της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου στο από
28.01.2015 υπηρεσιακό του σηµείωµα µε θέµα «∆εσµεύσεις πιστώσεων από Οικονοµική
Επιτροπή που διατίθενται βάσει του άρθρου 160 Ν. 3463/2006» αναφέρει τα
παρακάτω : «…Έχοντας υπόψη ότι:
1. Το άρθρο 160 του N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') ∆ηµοτικός & Κοινοτικός
Κώδικας» σύµφωνα µε το οποίο «1. Ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισµός, και
πάντως όχι αργότερα από το τέλος Μαρτίου του επόµενου οικονοµικού έτους, ισχύει ο
προϋπολογισµός του έτους που έχει λήξει, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής
διάταξης, για την είσπραξη κάθε είδους εσόδου και για τη διενέργεια και την πληρωµή
µόνον:...». α) Των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158.»
2. Το εδάφιο δ) της παρ. 1 του άρθρου 158 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α')
∆ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» σύµφωνα µε το οποίο «δ) Η γραφική ύλη, τα έντυπα και
τα βιβλία των υπηρεσιών, κάθε είδους καύσιµο και ελαιολιπαντικό, τα ανταλλακτικά και η
συντήρηση των µηχανηµάτων και των οχηµάτων, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας,
φυσικού αερίου και ύδρευσης, καθώς και τα τέλη ταχυδροµικών και τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών.»
3. Την το εδάφιο δ) της παρ. 1 του άρθρου 72 του σύµφωνα µε το οποίο η Οικονοµική επιτροπή
«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, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης
έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις»,
4. Την αριθµ. 09/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία διαπιστώνεται ότι ο
διαγωνισµός για την «Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για δώδεκα µήνες για τις
ανάγκες του ∆ήµου Κοζάνης και των Νοµικών Προσώπων του», απέβη άγονος.
5. Το γεγονός ότι για την εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών του ∆ήµου (αποκοµιδή
σκουπιδιών - Παιδικοί Σταθµοί), θα πρέπει να γίνει άµεση προµήθεια πετρελαίου θέρµανση
και κίνησης.
6. Το γεγονός ότι όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν ότι η προµήθεια υγρών καυσίµων και
λιπαντικών αποτελεί εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση.
Προτείνουµε τη δέσµευση πίστωσης στους παρακάτω Κ.Α.
ΠΟΣΟ
ΕΥΡΩ

AAY

Κ. Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΥ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

13

20.6641.0001

Προµήθεια καυσίµων

9.000,00

14

20.6643.0001

Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό

1.000,00

15

30.6641.0001

Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών µέσων

2.500,00

16

15.6641.0001

Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών µέσων

500,00

17

15.6643.0001

Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό

2.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

15.000,00

Ύστερα από τα παραπάνω, προτείνω την απευθείας ανάθεσης της προµήθειας υγρών
καυσίµων στην εταιρεία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΡΤΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» (Βερµίου 15, 501 00
Κοζάνη, ΑΦΜ 082468060, τηλ. 24610 36516) », σύµφωνα και µε την ανωτέρω πρόταση
της υπηρεσίας.
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 (παρ. 1 εδαφ. δ) του Ν. 3852/2010 ¨Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07.06.2010).
2. Τον προϋπολογισµό οικ. έτους 2016 όπου υπάρχει εξειδικευµένη πίστωση στους
Κ.Α. : 20.6641.0001, 20.6643.0001, 30.6641.0001, 15.6641.0001 & 15.6643.0001
3. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση, πρόταση
και ψηφοφορία,
4. Την παραπάνω αναλυτική εισήγηση του Προέδρου, ύστερα από διαλογική συζήτηση
και ψηφοφορία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της «Προµήθειας υγρών καυσίµων» έως του ποσού
των 15.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό
της παρούσας
Β. Αναθέτει την «Προµήθεια υγρών καυσίµων» έως του ποσού των 15.000,00 ευρώ µε
ΦΠΑ στην εταιρεία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΡΤΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» (Βερµίου 15, 501 00
Κοζάνη, ΑΦΜ 082468060, τηλ. 24610 36516).
Γ. Ψηφίζει πίστωση 15.000,00 ευρώ σε βάρος της εγγραφής του σκέλους των εξόδων
µε Κ. Α. : 20.6641.0001, 20.6643.0001, 30.6641.0001, 15.6641.0001 & 15.6643.0001
του προϋπολογισµού χρήσης 2016 και εγκρίνει όπως το ποσό αυτό διατεθεί για τον
παραπάνω σκοπό.
∆. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) (Ν.
3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α) και να δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
(www.kozanh.gr) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α)
Ε. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 10 / 2016
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Τ.Υ)
Ιωαννίδης Ελευθέριος
∆ήµαρχος Κοζάνης

(Τ.Υ)
Βαλαής Γεώργιος
Λιάκος Ευθύµιος (Θέµης)
Σιώµος Νικόλαος
Λαβαντσιώτης Γεώργιος
Γκουτζηκώστας Γεώργιος

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ µ α
Κοζάνη, 28 Ιανουαρίου 2016
Ο Γραµµατέας
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS GRIGORIADIS
Ημερομηνία: 2016.02.05 12:07:38 EET

Γρηγοριάδης Ιωάννης
η
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