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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 07/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Αριθμ.Απόφ. 127/2016

ΘΕΜΑ : Έγκριση διενέργειας της προμήθειας πετρελαιοειδών (καυσίμων
κίνησης / θέρμανσης - λιπαντικών) με την διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών
– χορηγητών από το Δήμο Αλμωπίας για της ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας και
των Νομικών του προσώπων (ΚΕΚΠΑ, ΔΗΚΕΑ, ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ, ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ)

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 27 Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα
20.00΄ (8.00 μ.μ.) συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου με αριθμό 18190/19-7-2016, που δόθηκε στον καθένα δημοτικό σύμβουλο και σε Προέδρους
Τοπικών Διαμερισμάτων χωριστά,
σύμφωνα με τα άρθρα 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρ. 95 του
Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ).
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μπίνου Δημητρίου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., πως υπήρχε
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν παρόντα εικοσιτέσσερα (24)
μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1234567891011121314-

Σωτηριάδης Συμεών - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Ουργαντζόγλου Απόστολος
Αβραμίκας Στέφανος
Κετικίδης Ιωάννης
Χουρσόγλου Χρήστος
Μπάτσης Χρήστος
Γούδης Γεώργιος
Σαββίδης Γεώργιος
Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
Βέσκος Δημήτριος
Χατζηγιαννίδης Γεώργιος
Δόντσος Χρήστος
Γεωργίου Χρήστος
Ρώσσης Ιωάννης
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15- Ζαχαριάδης Κων/νος
16- Πασόης Δημήτριος
17- Παρούτογλου Νικόλαος
18- Νικολαϊδης Κωνσταντίνος
19- Θεοδωρίδης Αναστάσιος

20- Ιωαννίδης Ιωάννης
21- Μπαγκή Αικατέρινη
22- Ασβεστόπουλος Δημήτριος
23- Αμπάρη Γεωργία

24- Κόγιος Ανδρέας
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1- Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρία-Κωνσταντίνα
2- Καλδερεμτζή Δέσποινα
3- Μπογδάνης Μιχαήλ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1. Ταρασίδης Γρηγόριος – Δημοτικής Κοινότητας Αριδαίας
2. Ματζηρίδης Βασίλειος-Τοπικής Κοινότητας Βορεινού

3. Καμαριέρης Κρυστάλλης – Τοπικής Κοινότητας Δωροθέας
4. Χατζηανδρέου Νικόλαος-Τοπικής Κοινότητας Εξαπλατάνου

5. Ουργαντζόγλου Ιωάννης- Τοπικής Κοινότητας Θηριόπετρας
6. Βένου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Ίδας
7. Μποτσφαρης Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου
8.
9.
10.
11.

Αλεξίου Σοφία-Τοπικής Κοινότητας Λυκοστόμου
Αντωνίου Ιωάννης-Τοπικής Κοινότητας Μεγαπλατάνου
Μπαρμπαγιάννης Ιωάννης-Τοπικής Κοινότητας Πιπεριάς
Γιουρούκη Μαρία-Τοπικής Κοινότητας Προμάχων

12. Μήντσης Νικόλαος- Τοπικής Κοινότητας Σωσάνδρας
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, δεκαοκτώ (18),
οι οποίοι προσκλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρ. 67 του Ν.3852/2010.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Θεοδωρίδου Κ. Μεταμόρφη, για την τήρηση
των πρακτικών.
Τα έξι (6) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθούν πριν τα θέματα
ημερήσιας διάταξης.
Παρόντες στην συνεδρίαση ήταν και οι Ειδικοί Συνεργάτες του Δημάρχου, κα Χατζηπαντελιάδου
Ειρήνη, κ. Μπίνος Αναστάσιος και κ. Μπελιοβάνης Πολυχρόνης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κα Καλδερεμτζή Δέσποινα και κ. Μπογδάνης Μιχαήλ, απουσίαζαν
δικαιολογημένα από τη συνεδρίαση.
Οι κ.κ. Κόγιος Ανδρέας, Νικολαϊδης Κων/νος, Θεοδωρίδης Αναστάσιος και Χουρσόγλου Χρήστος
αποχώρησαν από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση των προ ημερησίας διάταξης θεμάτων
ου
Μετά την ψήφιση του 14 θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Ιωαννίδης Ιωάννης.
ο
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 09
θέμα ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Τσιμτσιρίδη Γεώργιο
ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών την αριθμ.πρωτ.:18043/18-07-2016 εισήγηση του τμήματος Οικονομικών
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Υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας, την οποία τα μέλη έλαβαν γνώση και σε ηλεκτρονική μορφή και η οποία έχει
ως εξής:
«Εισήγηση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας προς το Δημοτικό Συμβούλιο
αναφορικά με «την λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας πετρελαιοειδών (καύσιμα
κίνησης/θέρμανσης – λιπαντικά) με την διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών από τον Δήμο
Αλμωπίας για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών του προσώπων (του
ΚΕΚΠΑ, της
ΔΗΚΕΑ , της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και της ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ).

Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της από 12/12/2012 Πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ
240/Τ. Α /12-12-2012) που κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013(ΦΕΚ 18/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 του Δήμου, των
ιδρυμάτων του και όλων των νομικών του προσώπων , πραγματοποιείται εφεξής από τον Δήμο
Αλμωπίας.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» :«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».
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ανωτέρω νόμου, ορίζεται ότι «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, παροχής υπηρεσιών,
εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων 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
οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέματα που, βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην αρμοδιότητα των λοιπών οργάνων
του Δήμου. Όσον αφορά ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας ορισμένης δημοτικής προμήθειας, 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 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).
Ο Δήμος μας και τα νομικά του πρόσωπα (ΚΕΚΠΑ, ΔΗΚΕΑ, ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ , ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ) χρειάζεται να προβούν στην προμήθεια πετρελαιοειδών για κάλυψη των αναγκών
τους για ενδεικτικό διάστημα ενός έτους (δώδεκα μήνες). Για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών έχουν εγγραφεί
(η θα εγγραφούν) σχετικές πιστώσεις στους προϋπολογισμούς τους για το έτος 2016 & θα εγγραφούν οι ανάλογες
πιστώσεις που θα απαιτηθούν για μέρος του 2017, σύμφωνα με τα έγγραφα που μας έχουν αποστείλει, ως
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ακολούθως:
Α/
Α
1

2

3

4

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΣΩΠΑ
ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Κ.Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΟΣΟ
ΦΠΑ

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και
φωτισμό

10.6643.0001

29.500,00

Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων
μεταφορικών μέσων (καύσιμα,
λιπαντικά, διόδια κ.τ.λ.)

10.6411.0001

12.000,00

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
για κίνηση μεταφορικών μέσων

15.6641.0001

2.300,00

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση
Μαθητικής Εστίας

15.6643.9001

19.000,00

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
για κίνηση μεταφορικών μέσων

20.6641.0001

54.500,00

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
για κίνηση μεταφορικών μέσων

25.6641.0001

2.500,00

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
για κίνηση μεταφορικών μέσων

30.6641.0001

63.000,00

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
για λοιπές ανάγκες

35.6644.0001

1.500,00

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
για κίνηση μεταφορικών μέσων

30.6641.0001

1.000,00

ΜΕ

Συνολο

185.300,00

ΚΕΚΠΑ

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και
φωτισμό

45.000,00

ΔΗΚΕΑ

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

7.000,00

Έξοδα κίνησης μεταφορικών μέσων

7.500,00

Σύνολο

14.500,00

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

4

170.624,00

ΑΔΑ: 6Ω5ΚΩΨΩ-Μ6Φ

5

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤ/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

94.525,00

Η συγκεκριμένη προμήθεια θα υλοποιηθεί με ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ
Υπ. Απόφ. 11389/93, του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας
2004/18/ΕΚ περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα & του Ν.3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων
συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με ευρωπαϊκές Οδηγίες όπως αυτές ισχύουν σήμερα. Οι εγγεγραμμένες παραπάνω πιστώσεις προέρχονται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του Δήμου και των νομικών του προσώπων
αντίστοιχα.
Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1) Την έγκριση της διενέργειας της προμήθειας πετρελαιοειδών (καυσίμων κίνησης/θέρμανσης –
λιπαντικών) με την διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών από τον Δήμο Αλμωπίας για τις
ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών του προσώπων (
ΚΕΚΠΑ, ΔΗΚΕΑ , ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ, ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ,
σύμφωνα με το σκεπτικό της
παρούσας εισήγησης και παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης
Η συγκεκριμένη προμήθεια θα υλοποιηθεί με ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή δημόσιο διαγωνισμό και σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ
Υπ. Απόφ. 11389/93, του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας
2004/18/ΕΚ περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα & του Ν.3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων
συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με ευρωπαϊκές Οδηγίες όπως αυτές ισχύουν σήμερα. Οι εγγεγραμμένες παραπάνω πιστώσεις προέρχονται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του Δήμου και των νομικών του προσώπων
αντίστοιχα.
2. Η ανωτέρω προμήθεια θα διενεργηθεί από το δήμο Αλμωπίας σύμφωνα με το άρθρο 4 της από 12/12/2012
Πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 240/Τ. Α /12-12-2012) που κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013(ΦΕΚ
18/Τ.Α). Ο δε τρόπος εκτελέσεως και οι όροι του διαγωνισμού θα καθοριστούν με απόφαση της οικονομικής
επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1 ΕΚΠΟΤΑ.»
Κατόπιν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, κάλεσε τα μέλη να εγκρίνουν την διενέργεια της προμήθειας
πετρελαιοειδών (καυσίμων κίνησης / θέρμανσης - λιπαντικών) με την διαδικασία ανάδειξης
προμηθευτών – χορηγητών από το Δήμο Αλμωπίας για της ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας και των
Νομικών του προσώπων (ΚΕΚΠΑ, ΔΗΚΕΑ, ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ, ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ), σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου και έλαβε υπόψη του όλες τις σχετικές
διατάξεις και τις Πράξεις Ελεγκτικού Συνεδρίου που αναφέρονται στην αριθμ.πρωτ.:18043/18-07-2016
εισήγηση του τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας, τις σχετικές διατάξεις του
Ν.3463/2006 και του Ν.3852/2010 και κατόπιν διαλογικής συζήτησης έτσι όπως καταγράφηκε στα
μαγνητοφωνημένα πρακτικά της με αριθμ. 07/2016 συνεδρίασης Δ.Σ.
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Αποφασίζει ομόφωνα
1) Εγκρίνει την διενέργεια της προμήθειας πετρελαιοειδών (καυσίμων κίνησης/θέρμανσης –
λιπαντικών) με την διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών από τον Δήμο Αλμωπίας για
τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών του προσώπων (
ΚΕΚΠΑ, ΔΗΚΕΑ ,
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ,
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ).
Η συγκεκριμένη προμήθεια θα υλοποιηθεί με ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή δημόσιο διαγωνισμό και
σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ Υπ. Απόφ. 11389/93, του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα & του
Ν.3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της
ελληνικής νομοθεσίας με ευρωπαϊκές Οδηγίες όπως αυτές ισχύουν σήμερα. Οι εγγεγραμμένες
παραπάνω πιστώσεις προέρχονται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του Δήμου και των νομικών του προσώπων
αντίστοιχα.
2) Η ανωτέρω προμήθεια θα διενεργηθεί από το δήμο Αλμωπίας σύμφωνα με το άρθρο 4 της από
12/12/2012 Πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 240/Τ. Α /12-12-2012) που κυρώθηκε με το Ν.
4111/2013(ΦΕΚ 18/Τ.Α). Ο δε τρόπος εκτελέσεως και οι όροι του διαγωνισμού θα καθοριστούν με
απόφαση της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1 ΕΚΠΟΤΑ.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 127/2016
……………………………………………………………………………………………………………
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές Απόσπασμα
Αριδαία 27-7-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
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