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Προς : Οικονομική Επιτροπή

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Θέμα:

υγρών καυσίμων και
ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του
Προσώπων για τα έτη 2022-2024», έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και
Έγκριση

διενέργειας

για

την

«προμήθεια

καταρτισμός όρων του διαγωνισμού.
Σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018: «Δεν απαιτείται απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης
έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας. […]»
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ. στ και ζ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει η
Οικονομική Επιτροπή: «στ) Αποφασίζει για:
i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση
κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των
ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες,
υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους.
ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την
εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με
αιτιολογημένη απόφασή της.
ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και
προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης
που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν.
4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως
μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.»
Σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται
και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο
61.»
Το Τμήμα Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου συνέταξε την από 1/12/2020
Τεχνική Έκθεση - Τεχνικές προδιαγραφές για την «προμήθεια υγρών καυσίμων και
ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη
2022-2024», σύμφωνα με την οποία, η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό
των 2.521.432,05 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).
Έχοντας υπόψη:
- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016
- Την με αρ. 64/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας με την οποία έγινε η έγκριση διενέργειας της
προμήθειας υγρών καυσίμων και η έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης σε βάρος
των ΚΑ 64.00.000, 64.08.000 ΚΑΙ 54.00.624 του προϋπολογισμού οικ. ετών 2022, 2023
και 2024 του νομικού προσώπου.



Την με αρ. 87/16-12-2020 σχετική απόφαση πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης του
Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού «Θεανώς Ζωγιοπούλου» σε βάρος του ΚΑ 15.6643
του προϋπολογισμού οικ. ετών 2022, 2023 και 2024 του νομικού προσώπου.



Την με αρ. 29/2020 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Βέροιας, με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια της προμήθειας καυσίμων με διαδικασία
διαγωνισμού που θα διενεργηθεί από το Δήμο Βέροιας.



Την με αρ. 30/2020 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Βέροιας, εγκρίνεται η διενέργεια της προμήθειας καυσίμων με διαδικασία διαγωνισμού
που θα διενεργηθεί από το Δήμο Βέροιας.



Τις αρ. 320 και 319/8-12-2020 αποφάσεις πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης του
Νομικού Προσώπου «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού,
Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας», με τις οποίες δεσμεύεται για
ανάληψη πίστωσης σε βάρος των ΚΑ 15.6643 και 15.6641 αντίστοιχα, του
προϋπολογισμού οικ. ετών 2022, 2023 και 2024 του νομικού προσώπου.

 Τις αρ. 967 έως 972/10-12-2020 σχετικές αποφάσεις πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης
του Δήμου Βέροιας σε βάρος των ΚΑ 20.6641.002, 20.6641.001, 30.6641.001,
35.6644.001, 30.6641.001, 10.6643.001 του προϋπολογισμού οικ. ετών 2022, 2023 και
2024 του Δήμου Βέροιας.
- την από 1/12/2020 Τεχνική Έκθεση - Τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή:
1. Να εγκρίνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών
καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων
για τα έτη 2022-2024, συνολικού προϋπολογισμού 2.521.432,05 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).
2. Να εγκρίνει τις από 1/12/2020 τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας υγρών καυσίμων
και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη
2022-2024, συνολικού προϋπολογισμού 2.521.432,05 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), οι οποίες
επισυνάπτονται στο παρόν.
3. Να καταρτίσει τους όρους διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των
ορίων, σύμφωνα με το συνημμένο σχετικό σχέδιο.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών
Ασλάνογλου Στυλιανός
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Προς : Οικονομική Επιτροπή

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Θέμα:

υγρών καυσίμων και
ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του
Προσώπων για τα έτη 2022-2024», έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και
Έγκριση

διενέργειας

για

την

«προμήθεια

καταρτισμός όρων του διαγωνισμού.
Σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018: «Δεν απαιτείται απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης
έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας. […]»
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ. στ και ζ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει η
Οικονομική Επιτροπή: «στ) Αποφασίζει για:
i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση
κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που
αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των
ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες,
υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους.
ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την
εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με
αιτιολογημένη απόφασή της.
ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και
προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης
που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν.
4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως
μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.»
Σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται
και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο
61.»
Το Τμήμα Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου συνέταξε την από 1/12/2020
Τεχνική Έκθεση - Τεχνικές προδιαγραφές για την «προμήθεια υγρών καυσίμων και
ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη
2022-2024», σύμφωνα με την οποία, η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό
των 2.521.432,05 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).
Έχοντας υπόψη:
- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016
- Την με αρ. 64/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας με την οποία έγινε η έγκριση διενέργειας της
προμήθειας υγρών καυσίμων και η έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης σε βάρος
των ΚΑ 64.00.000, 64.08.000 ΚΑΙ 54.00.624 του προϋπολογισμού οικ. ετών 2022, 2023
και 2024 του νομικού προσώπου.



Την με αρ. 87/16-12-2020 σχετική απόφαση πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης του
Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού «Θεανώς Ζωγιοπούλου» σε βάρος του ΚΑ 15.6643
του προϋπολογισμού οικ. ετών 2022, 2023 και 2024 του νομικού προσώπου.



Την με αρ. 29/2020 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Βέροιας, με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια της προμήθειας καυσίμων με διαδικασία
διαγωνισμού που θα διενεργηθεί από το Δήμο Βέροιας.



Την με αρ. 30/2020 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Βέροιας, εγκρίνεται η διενέργεια της προμήθειας καυσίμων με διαδικασία διαγωνισμού
που θα διενεργηθεί από το Δήμο Βέροιας.



Τις αρ. 320 και 319/8-12-2020 αποφάσεις πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης του
Νομικού Προσώπου «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού,
Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας», με τις οποίες δεσμεύεται για
ανάληψη πίστωσης σε βάρος των ΚΑ 15.6643 και 15.6641 αντίστοιχα, του
προϋπολογισμού οικ. ετών 2022, 2023 και 2024 του νομικού προσώπου.

 Τις αρ. 967 έως 972/10-12-2020 σχετικές αποφάσεις πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης
του Δήμου Βέροιας σε βάρος των ΚΑ 20.6641.002, 20.6641.001, 30.6641.001,
35.6644.001, 30.6641.001, 10.6643.001 του προϋπολογισμού οικ. ετών 2022, 2023 και
2024 του Δήμου Βέροιας.
- την από 1/12/2020 Τεχνική Έκθεση - Τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή:
1. Να εγκρίνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών
καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων
για τα έτη 2022-2024, συνολικού προϋπολογισμού 2.521.432,05 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).
2. Να εγκρίνει τις από 1/12/2020 τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας υγρών καυσίμων
και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη
2022-2024, συνολικού προϋπολογισμού 2.521.432,05 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), οι οποίες
επισυνάπτονται στο παρόν.
3. Να καταρτίσει τους όρους διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των
ορίων, σύμφωνα με το συνημμένο σχετικό σχέδιο.
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