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ΠΡΟΣ την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ:Εγκριση αναγκαιότητητας για την “Προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος για τις ανάγκες
του Δήμου”
Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιούνται στη χώρα μας πολλές εταιρείες – πάροχοι
ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα και στους Δήμους να επωφεληθούν
του υγιούς ανταγωνισμού, προκειμένου να εξασφαλίσουν υψηλές υπηρεσίες με μειωμένα
τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος, εξοικονομώντας δεκάδες χιλιάδες ευρώ προς
όφελος των δημοτών.
Υπογραμμίζεται ότι το σύνολο των πληρωθέντων από το Δήμο κατά 2017 για προμήθεια
ηλεκτρικού ρεύματος στο σύνολο των παροχών του - όπως προκύπτει από τα μηνιαία
εντάλματα πληρωμής - ανήλθε στο ποσό των 1.377.224,17 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.
Μέσω της πραγματοποίησης Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια
ηλεκτρικού ρεύματος, επιδίωξη είναι η συνολική ετήσια δαπάνη του Δήμου για την προμήθεια
ρεύματος να μην υπερβαίνει το ποσό των 1.250.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.
Ç óõíåðáãüìåíç ìåßùóç äáðÜíçò èá ðñÝðåé íá ðñïÝñ÷åôáé áðü ôçí åðßôåõîç, ìÝóù ôçò
äéáãùíéóôéêÞò äéáäéêáóßáò, áíôáãùíéóôéêüôåñçò ôéìÞò Kwh ãéá ôï óýíïëï ôùí ðáñï÷þí ðïõ èá
ðåñéãñáöïýí óôç óýìâáóç êáé áíåîÜñôçôá áðü Üëëïõò ðáñÜãïíôåò ðïõ åíäÝ÷åôáé íá åðçñåÜóïõí
ôçí êáôáíÜëùóç ñåýìáôïò (ð.÷. áíôéêáôÜóôáóç öùôéóôéêþí óùìÜôùí ìå ëáìðôÞñåò íÝáò
ôå÷íïëïãßáò).
Ç ðñïìÞèåéá èá êáëýøåé ôéò áíÜãêåò ôïõ ÄÞìïõ ãéá Ýíá Ýôïò åíþ ç áíáèÝôïõóá áñ÷Þ èá äýíáôáé íá
áóêÞóåé äéêáßùìá ðñïáßñåóçò óå ðïóïóôü 200% åðß ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý, Þôïé åöüóïí
åíåñãïðïéçèåß áðü ôï ÄÞìï Äéïíýóïõ ôï äéêáßùìá ðñïáßñåóçò, èá ðáñáôáèåß ç äéÜñêåéá ôçò
óýìâáóçò Ýùò äýï Ýôç ìå åðéðëÝïí ðïóü ôá 2.500.000 åõñþ. Ôï äéêáßùìá ðñïáßñåóçò áóêåßôáé
áðü ôçí áíáèÝôïõóá áñ÷Þ åíôüò ôïõ ÷ñüíïõ ôçò éó÷ýïò ôçò áñ÷éêÞò óýìâáóçò êáé áðïôåëåß
ìïíïìåñÝò äéáðëáóôéêü äéêáßùìá ôçò áíáèÝôïõóáò áñ÷Þò, áóêåßôáé ìå ìïíïìåñÞ äÞëùóÞ ôçò êáé
äåí áðïôåëåß áíôéêåßìåíï äéáðñáãìÜôåõóçò ìå ôïí áíÜäï÷ï ôçò áñ÷éêÞò óýìâáóçò, êáèþò ï
ôåëåõôáßïò Ý÷åé Þäç áðïäå÷èåß ìå ôçí õðïâïëÞ ôçò ðñïóöïñÜò ôïõ ôïõò üñïõò åíåñãïðïßçóçò ôïõ.
Η ανάδειξη του προμηθευτή, θα γίνει από το Δήμο Διονύσου που θα διενεργήσει ενιαίο
ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, τους όρους του οποίου θα καταρτίσει η
Οικονομική Επιτροπή.

Οι σχετικές πιστώσεις θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του Δήμου και συγκεκριμένα
από τους κωδικούς εξόδων 10.6211, 20.6211.0001 και 25.6211 για το ο.ε. 2018, ενώ σχετικές
πιστώσεις θα εγγραφούν και στους αντίστοιχους κωδικούς προϋπολογισμού ο.ε.2019.
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.4071/2012 (Φ.Ε.Κ. 85Α/11-03-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση - Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»,
2. Το Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», και
ειδικότερα με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.
4412/2016 και σύμφωνα με την υποπαρ.(α) της παρ. (9) και της παρ (31) της παρ.1 του
άρθρου 2 και της παρ. (15) της παρ 3 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016,
3. Το Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις»,
4. Την 33/2012 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου (7ο τμήμα, Ζ κλιμάκιο), που έκανε δεκτό
το εξής: «Το άρθρο 65 παρ. 1 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
& της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. Α’ 87/7-6-2010)
ορίζει ότι: ««1.Το Δ.Σ. αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στο Δήμο, εκτός
από εκείνα που ανήκουν εκ του Νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου
οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το Δ.Σ. μεταβίβασε σε Επιτροπή του», όπου 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. Συνεπώς μετά την ισχύ του Ν.3852/2010, το Δ.Σ. είναι
αρμόδιο για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση υπηρεσίας σε τρίτο, ενώ η
Οικονομική Επιτροπή είναι, καταρχήν, αρμόδια για την έγκριση μιας δαπάνης και τη
διάθεση της σχετικής πίστωσης (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 33/2012)»,

καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως :
Εγκρίνει την αναγκαιότητα διενέργειας ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για την
προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία δύναται να ανέλθει στο συνολικό ποσό των
1.250.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και με δικαίωμα προαίρεσης έως 200%.
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