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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αγ. Στέφανος, 17/7/2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.: 24268 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Πληροφορίες: Ε. Μακαριάδη 
Τηλ.: 210 800 48 30 

 
ΠΡΟΣ 

τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την 
«Προµήθεια Υγρών Καυσίµων και Λιπαντικών έτους 2018-2019» του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
Έχοντας υπόψη:  
 
α) Τις διατάξεις της παραγράφου 1.δ του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2010 (η Οικονοµική 
Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και διάθεση των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το 
δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, 
παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες 
περιπτώσεις),  
β) Τις διατάξεις του Ν.3463/06 “Κύρωση του Κώδικα ∆ήµου και Κοινοτήτων”,  
γ) Τo Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» ΦΕΚ 145/Α’/5.8.2016, 
δ) Το Ν.4412/8.8.16 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, και 
ε) Την 82/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η σκοπιµότητα 
διενέργειας της «Προµήθειας Υγρών Καυσίµων και Λιπαντικών Έτους 2018-2019» µε ενδεικτικό 
προϋπολογισµό δαπάνης 450.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% εκ των οποίων τα 
3,600,00€ θα χρεωθούν σε Κ.Α. του οε 2018 και τα υπόλοιπα σε Κ.Α. οε 2019 εφόσον 
προηγηθεί η έγκριση του προϋπολογισµού. 
στ) Τις υπ’ αριθµ. : 
- 120/2018 απόφαση του ∆.Σ. της Α’ βάθµιας Σχολικής Επιτροπής για προµήθεια πετρελαίου 

θέρµανσης έως του ποσού των 95.000,00€ (για τα δηµοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία του 
∆ήµου),  

- 63/2018 απόφαση του ∆.Σ. (Α∆Α: ΩΛΤΠΟΚ8Κ-ΙΗ6) της Β΄βάθµιας Σχολικής Επιτροπής για 
προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης 77.660,00 λίτρων (για τις µονάδες Β-βάθµιας εκπαίδευσης 
του ∆ήµου), και  

- 40/2018 απόφασης του ∆.Σ. (συνεδρίαση 5/29.5.2018) του Ν.Π.∆.∆. «Κοινωνική Προστασία 
Αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου «Η ΕΣΤΙΑ» για την προµήθεια πετρελαίου 
θέρµανσης ποσού 45.000€ (για τα παραρτήµατα των παιδικών σταθµών του ΝΠ). 

 
 
Παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες του 
∆ήµου, για την έγκριση:  
 
1. Της υπ’ αρ. 32 Μελέτης µε τίτλο «Προµήθεια Υγρών Καυσίµων και Λιπαντικών Έτους 2018-

2019» ενδεικτικού προϋπολογισµού 671.845,64€ συµπεριλαµβανοµένων όλων των 
επιβαρύνσεων 

2. Των όρων της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισµού που συνέταξε το Τµήµα Προµηθειών 
του ∆ήµου 

3. Την έγκριση της δαπάνης «Προµήθεια Υγρών Καυσίµων και Λιπαντικών Έτους 2018-2019» 
και τη διάθεση συνολικής πίστωσης ποσού 449.999,7€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, εκ των 
οποίων τα 3.600,00€ σε βάρος των κάτωθι Κ.Α. οε 2018: 

 
- 500,00€ θα χρεωθούν σε βάρος του Κ.Α. 10.6641.0003 µε τίτλο “Προµήθεια Καυσίµων 
και Λιπαντικών για Κίνηση Μεταφορικών Μέσων”,  
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- 500,00€  θα χρεωθούν στον Κ.Α. 10.6643.0003 µε τίτλο ‘’Προµήθεια Καυσίµων για 
Θέρµανση και Φωτισµό’’,   
- 500,00€  θα χρεωθούν στον Κ.Α. 15.6641.0003 µε τίτλο ‘’Προµήθεια Καυσίµων και 
Λιπαντικών για Κίνηση Μεταφορικών Μέσων’’,  
- 500,00€  θα χρεωθούν στον Κ.Α. 20.6641.0003 µε τίτλο ‘’Προµήθεια Καυσίµων και 
Λιπαντικών για Κίνηση Μεταφορικών Μέσων’’,  
- 500,00€  θα χρεωθούν στον Κ.Α. 25.6641.0003 µε τίτλο ‘’Προµήθεια Καυσίµων και 
Λιπαντικών για Κίνηση Μεταφορικών Μέσων’’,  
- 500,00€  θα χρεωθούν στον Κ.Α. 35.6641.0003 µε τίτλο ‘’Προµήθεια Καυσίµων και 
Λιπαντικών για Κίνηση Μεταφορικών Μέσων’’, και  
- 600,00€  θα χρεωθούν στον Κ.Α. 70.6641.0003 µε τίτλο ‘’Προµήθεια Καυσίµων και 
Λιπαντικών για Κίνηση Μεταφορικών Μέσων’’, του προϋπολογισµού του ∆ήµου Ο.Ε. 2018  
 
Τα υπόλοιπα 446.399,70€ θα χρεωθούν σε αντίστοιχους κωδικούς του Ο.Ε. 2019, µετά 
την έγκριση του προϋπολογισµού. 
 

4. Την εξόφληση των σχετικών δαπανών. 
 
Τα CPV της ανωτέρω προµήθειας είναι 09100000-0 µε τίτλο “Καύσιµα” και 09211000-1 µε τίτλο 
‘’Λιπαντικά Έλαια και Λιπαντικά Μέσα’’. 
 

 
 

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
 
 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΠΠΑ 
 

 
 


