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Από το πρακτικό της 13ης /2017 συνεδρίασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.
Σήμερα, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ 09 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα 2:30 μ.μ. στα γραφεία της
Δ.Ε.Υ.Α.Ε., συνήλθε για να συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.,
ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 8304/02-10-2017 Πρόσκληση του Αντιπροέδρου της
κ. Ιορδανίδη Ι. Φώτιου που επιδόθηκε στο καθένα από τα μέλη του Δ.Σ. χωριστά,
σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 2, του Ν.1069/80 και στην οποία πρόσκληση
περιέχονταν το παρακάτω θέμα:
.................................................................................................………………………………

Έγκριση της υπ’ αριθ. 14/2017 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης για την
προμήθεια <<Υγρών Καυσίμων>>.
………………………………………………………………………………………………………………………

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από τα εννέα (9)
μέλη βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6) δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ιορδανίδης Φώτιος
1. Ζαμανίδης Σάββας
2. Ανδρεάδης Κων/νος
2. Κύρκα Μαρία
3. Παύλου Αναστασία
3. Χρυσανθίδου Αναστασία
4. Δαλάκης Νικόλαος
5. Καραθωμάς Θωμάς
6. Κακουλίδης Θεόδωρος
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας κ. Ιορδανίδης Φώτιος κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος διαβάζει το παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης και δίνει
τον λόγο στην Γενική Διευθύντρια της Επιχείρησης κ. Ησαΐα Καρακασίδου, η οποία
αναφέρει τα εξής: Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 6384/31-07-2017
(17REQ001777155 2017-07-31 ΚΗΜΔΗΣ) ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ, που συντάχθηκε
από τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ε., με την υπ’
αριθ. 14/2017 μελέτη προβλέπεται η προμήθεια καυσίμων (πετρελαίου κίνησης,
πετρελαίου θέρμανσης, βενζίνης αμόλυβδης), που απαιτούνται για την κίνηση των
οχημάτων, την θέρμανση κτιρίων και όλων γενικά των αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.
Επειδή το πετρέλαιο (θέρμανσης – κίνησης) & η βενζίνη, είναι είδη διατιμημένα
οι τιμές των οποίων υφίστανται διακύμανση & καθορίζονται & παρακολουθούνται από
το Υπουργείο Εμπορίου, η δε ποιότητα & προδιαγραφές των ελέγχονται από το Γενικό
Χημείο του Κράτους & τα αρμόδια όργανα ανά την επικράτεια η προσφορά θα αφορά
ποσοστό έκπτωσης (%) επί της εκάστοτε μέσης εβδομαδιαίας χονδρικής τιμής πώλησης
που καθορίζει το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.
Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 57.623,42 €
με Φ.Π.Α. 24%.
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 που αφορά στις προμήθειες.
Η ποιότητα των καυσίμων πρέπει να είναι όμοια με εκείνη που παράγουν τα
κρατικά διυλιστήρια (ΕΛ.Δ.Α.).
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Η Δ.Ε.Υ.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα ώστε να
ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο
Γενικό Χημείο του Κράτους.
Συνεχίζοντας η Γενική Διευθύντρια διαβάζει το υπ’ αριθ. πρωτ. 7606/08-09-2017
έγγραφο της υπεύθυνης του γραφείου προμηθειών σύμφωνα με το οποίο η ανωτέρω
προμήθεια είναι εντός των χρηματικών ορίων για τα οποία δικαιολογείται για το έτος
2017, προτείνεται να πραγματοποιηθεί με την διαδικασία του ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τους όρους που
περιέχονται στην συνημμένη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ -η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας-.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προτείνω η ανωτέρω προμήθεια να χρηματοδοτηθεί από ιδίους
πόρους.
Ο Αντιπρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Αριθμός Απόφασης 252/2017
Το Δ.Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση.
Αποφασίζει

Ομόφωνα

•

Εγκρίνει το υπ’ αριθ. πρωτ. 6384/31-07-2017 17REQ001777155 2017-07-31
ΚΗΜΔΗΣ, ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ, που αφορά στην υπ’ αριθ. 14/2017 μελέτη
που συνέταξε ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας της
Δ.Ε.Υ.Α.Ε., για την <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ>> με CPV:09135100-5Πετρέλαιο Θέρμανσης, CPV:09134100-8-Πετρέλαιο Κίνησης, CPV:09132100-4Αμόλυβδη Βενζίνη, ενδεικτικού προϋπολογισμού 57.623,42 €.

•

Η ανωτέρω προμήθεια σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 7606/08-09-2017
έγγραφο της υπεύθυνης του γραφείου προμηθειών, θα πραγματοποιηθεί με την
διαδικασία του ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4412/2016 και τους όρους που περιέχονται στην συνημμένη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ -η
οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας- και θα χρηματοδοτηθεί από
ιδίους πόρους.

•

Από την Οικονομική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. βεβαιώνεται σύμφωνα με την υπ’
αριθ. πρωτ. 6441/01-08-2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
(ΑΔΑ:6ΧΛ7ΟΛΟ8-5ΨΑ) ότι η ανωτέρω δαπάνη είναι εντός του διαθεσίμου ποσού
πίστωσης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2017 στους Κ.Α.Ε.
64.08.00.0000, 64.00.00.0000 & 54.00.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθμό 252/2017.
……………………………………………………………………………………………………...........
Επ’ αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιορδανίδης Ι. Φώτιος

1. Ανδρεάδης Κων/νος
2. Παύλου Αναστασία
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3. Δαλάκης Νικόλαος
4. Καραθωμάς Θωμάς
5. Κακουλίδης Θεόδωρος

Ακριβές Απόσπασμα
Πτολεμαΐδα ……………………. 2017
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.
Ιορδανίδης Ι. Φώτιος

ΠΡΟΣ:
Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΔΕΥΑΕ
Γενική Διευθύντρια ΔΕΥΑΕ
Νομικό Σύμβουλο ΔΕΥΑΕ
Τεχνική Υπηρεσία
Γραφείο Προμηθειών
Λογιστήριο
Φ/ Αποφάσεων
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