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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ             ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..20η/2014..  

της ..29/10/2014.. 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Ταχ.  ∆/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..196/2014.. 
                      

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..29ης/10/2014.. της ..20ης/2014.. ∆ηµόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Σήµερα την .29η Oκτωβρίου 2014.. ηµέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..18:00.. το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

του ∆ήµου ∆ιονύσου συνήλθε σε Τακτική ∆ηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος, στο Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου 
επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ’ αριθ. .. 34056/23-10-2014.. πρόσκληση που 
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο χωριστά και στον κ. ∆ήµαρχο σύµφωνα µε τις δ/ξεις των 
άρθ.65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 
Πρόγραµµα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του ∆. Σ.» και 96 
«Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του ∆.Σ.» του ν. 3463/2006 (∆.Κ.∆.), για συζήτηση 
και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ 1ο: «Συζήτηση  επί του 1ου θέµατος  της αίτησης της µειοψηφίας µε αριθ. πρωτ. 
33447/17-10-2014 ».    
ΘΕΜΑ 2ο: «Λήψη απόφασης σχετικά µε τη µη τοποθέτηση πλευρικών διοδίων Αγ. Στεφάνου του 
αυτοκινητόδροµου ΠΑΘΕ-Τµήµα «Μεταµόρφωση-Υλίκη κι επιπτώσεις στο ∆ήµο ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση της αριθ. 83/14-10-2014 απόφασης του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆. Ο.Ν.Α.Π. Ο 
ΘΕΣΠΙΣ µε θέµα « Β’ Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ο.ε. 2014». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση  διενέργειας  της εργασίας Μαγνητοφώνηση, αποµαγνητοφώνηση 
βιβλιοδεσία και αναπαραγωγή των πρακτικών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της Οικονοµικής 
Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής». 
ΘΕΜΑ5ο:«∆ιενέργεια πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την περισυλλογή εγκαταλελειµµένων 
οχηµάτων, σύµφωνα µε το Π∆ 116/2004». 
 
� ΘΕΜΑ 6ο:«Έγκριση ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών 

Έτους 2014 ( αρθ. Πρωτ 33130/15-10-2014)». 
 
ΘΕΜΑ 7ο:«Έγκριση ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 
2014 ( αριθ. πρωτ.33606/20-10-2014)». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:  
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «τοπικές επεµβάσεις για την 
απορροή οµβρίων στη ∆.Κ. Αγίου Στεφάνου ».  
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Ανάπλαση κόµβου επί των οδών Κοραή-Καΐρη-
Κυδωνιών µε τη δηµιουργία νησίδας πρασίνου και βελτίωση προσβασιµότητας ∆.Κ. ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Ορισµός εκπροσώπων στη ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµήθειας ‘’∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ’’ κατόπιν  
έγκρισης χρηµατοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών/ΕΦ∆ Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε, ».   
ΘΕΜΑ 13ο:  «∆ιαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Εισήγηση για την προµήθεια υπηρεσιών έκδοσης / εκτύπωσης, εµφακέλωσης και 
αποστολής ταχυδροµικών αντικειµένων (υβριδικό ταχυδροµείο και ταχυδροµικά τέλη)». 



 Σελίδα 2 από 7 

ΘΕΜΑ 15ο: «Ορισµός ∆ηµοτικών Συµβούλων ως µελών του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου 
Πολιτικής Προστασίας».  
ΘΕΜΑ 16ο: «Συγκρότηση Επιτροπής σφράγισης όλων των καταστηµάτων και επιχειρήσεων 
δικαιοδοσίας του ∆ήµου µας». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Λήψη απόφασης για τη συµµετοχή του ∆ήµου ∆ιονύσου στην πρόταση που θα 
υποβληθεί στο χρηµατοδοτικό εργαλείο «LIFE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής στο 
υποπρόγραµµα « Περιβάλλον και Αποδοτικότητα των πόρων» από το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο, µε θέµα την επίδειξη και λειτουργία ενός πρότυπου συστήµατος για την ξεχωριστή 
συλλογή των οικιακών διατροφικών αποβλήτων». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Παραχώρηση οικογενειακών τάφων στο Κοιµητήριο Κρυονερίου». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Εφαρµογή των άρθρων 18, 22 & 23 του Κανονισµού Κοιµητηρίου της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας ∆ροσιάς». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Παραχώρηση τάφων στο Κοιµητήριο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Παραχώρηση τάφου στον Ιερέα Ρουστάνη Αθανάσιο». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση συµµετοχής υπαλλήλων σε ηµερίδα για την παρουσίαση της εφαρµογής 
της διαδικασίας για το Εθνικό σύστηµα ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)». 

 
  Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδοµένου      
ότι από τα ..41.. µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν ..34.. ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, Πρόεδρος. 
2. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.  
3. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
4. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
5.  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
6. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
7. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
8.  ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
9. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
10. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙ∆Η ΑΓΓΕΛΑ. 
11. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
12. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
13. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
14. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
15. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 

16. ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
17. ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΠΑΡΗ). 
18. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
19. ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
20. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
21. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
22. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
23. ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
24. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
25. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
26. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
27. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
28. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
29. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
30. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
31. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 
2. ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
3. ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
4. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
5. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
6. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
7. ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
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Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως και εµπροθέσµως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σηµερινή 
Συνεδρίαση. 
Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου κ. 
Χριστόπουλος ∆ηµήτριος καθώς και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ροδόπολης κ. Κόκκαλης 
Εµµανουήλ . 
 
Απουσίες: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Αφάρας Γεώργιος, Στασινοπούλου Αναστασία, Ίσσαρης Γρηγόριος και Τσουδερός Ιωάννης 
απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.  

• Η ∆.Σ. κ. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 
2ου θέµατος. 

• Η  ∆.Σ. κ. Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 
3ου θέµατος 

Προσελεύσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ.  ∆αρδαµάνης Βασίλειος και Πέππα Αγγελική προσήλθαν κατά τη διάρκεια των 
ανακοινώσεων. 

• Ο ∆.Σ. κ.  Πασιπουλαρίδης Αβραάµ προσήλθε  στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 11ου 
θέµατος 
Αποχωρήσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ.  Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα, Αγγέλικα Παρασκευή (Πάρη) και Κριεµάδης Στέφανος 
αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 11ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ.  Ζώτου  Βασιλική (Βάνα), Καλαφατέλης Ιωάννης, Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, Χιώτης ∆ηµήτριος, 
Ιωαννίδης Χαράλαµπος και Κανατσούλης Ιωάννης αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση 
του 14ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Σπηλιώτης Σπυρίδων αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 4ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κοντάκης Κυριάκος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 9ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 

 
 
� Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ιονύσιος Ζαµάνης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Πατσάκας Επαµεινώντας υπάλληλος του ∆ήµου για την τήρηση 
των πρακτικών. 

� Το 2ο θέµα της Ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο «Λήψη απόφασης σχετικά µε τη µη τοποθέτηση 
πλευρικών διοδίων Αγ. Στεφάνου του αυτοκινητόδροµου ΠΑΘΕ-Τµήµα «Μεταµόρφωση-Υλίκη 
κι επιπτώσεις στο ∆ήµο ∆ιονύσου» προτάχθηκε ως 1ο  λόγω παρουσίας στο χώρο διεξαγωγής της 
συνεδρίασης  3  Περιφερειακών Συµβούλων και πλήθος κόσµου (λεπτοµέρειες στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 

� Το 13ο,18ο , 19ο 20ο  και 21ο θέµα ΑΠΕΣΥΡΘΗΣΑΝ  από τη συζήτηση των θεµάτων της Ηµερήσιας 
∆ιάταξης. 

 
  ..Αριθ. Απόφασης:  ..196/2014.. 
 
� ΘΕΜΑ 6ο:«Έγκριση ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών 

Έτους 2014 ( αρθ. Πρωτ 33130/15-10-2014)». 
 

 
Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..6ου.. θέµατος της ηµερήσιας έδωσε το λόγο στον Aντιδήµαρχο 
Περιβάλλοντος  & Πολιτικής Προστασίας κ. Μπάση Αναστάσιο για να προβεί στην εισήγηση του θέµατος.  

32. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
33. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΗΡΙ∆ΩΝ. 
34. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
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Ο  Αντιδήµαρχος κ. Μπάσης Αναστάσιος είπε τα εξής: 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010):  
«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» και σύµφωνα µε το άρθρο 72: «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 (…) σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, (…)».  
 
Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι το ∆ηµοτικό 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 ∆ήµου.  
 
Όσον αφορά ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας ορισµένης δηµοτικής προµήθειας, η αρµοδιότητα ανήκει 
στο ∆ηµοτικό 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). 
 
Επίσης µε το µε αρ. πρωτ. οικ.3273/3045/17.1.2013 έγγραφό της, η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής 
αναφέρει ότι η Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την έγκριση της διενέργειας της προµήθειας / 
υπηρεσίας πρέπει να καθορίζει και τον τρόπο εκτέλεσής της. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, και µετά την έγκριση του προϋπολογισµού του ∆ήµου για το ο.ε. 2014 (233/2013 
Α∆Σ η οποία επικυρώθηκε µε τη µε αρ. πρωτ. 69101/56237/17.1.2014 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής) παρατίθενται στη συνέχεια αναγκαίες για τη λειτουργία του 
∆ήµου προµήθειες υλικών και υπηρεσιών για τις οποίες ζητείται έγκριση της διενέργειάς τους, και 
συγκεκριµένα για 
 
• «Προµήθεια Υγρών Καυσίµων & Λιπαντικών Έτους 2014 - 2015»,  

προκειµένου να ανατεθεί ο εφοδιασµός των αυτοκινήτων, µηχανηµάτων έργου και κτιρίων του ∆ήµου 
µε καύσιµα, π.χ. πετρέλαιο κίνησης, θέρµανσης, κλπ., και λιπαντικά,   
µε ενδεικτικό προϋπολογισµό δαπάνης 499.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.  
 

Επειδή το ποσό της υπάρχουσας σύµβασης προµήθειας καυσίµων του ∆ήµου προβλέπεται να έχει 
εξαντληθεί έως τις 25.12.2014 περίπου, η εν λόγω νέα προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών θα αφορά στο 
διάστηµα µετά τις 25.12.2014 µέχρι το τέλος του 2014 και κατά το έτος 2015. 
 
Για το λόγο αυτό η χρέωση της δαπάνης των 499.000 € θα γίνει σε κωδικούς του προϋπολογισµού του 
∆ήµου ο.ε. 2014 ως εξής:  
500,00 € στον Κ.Α. 10.6641.0001 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για Κίνηση 
Μεταφορικών Μέσων», 
500,00 € στον Κ.Α. 10.6643.0001 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων για Θέρµανση και Φωτισµό», 
500,00 € στον Κ.Α. 15.6641.0001 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για Κίνηση 
Μεταφορικών Μέσων», 
1.000,00 € στον Κ.Α. 20.6641.0001 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για Κίνηση 
Μεταφορικών Μέσων», 
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500,00 € στον Κ.Α. 25.6641.0001 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για Κίνηση 
Μεταφορικών Μέσων», 
500,00 € στον Κ.Α. 35.6641.0001 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για Κίνηση 
Μεταφορικών Μέσων», και 
500,00 € στον Κ.Α. 70.6641.0001 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για Κίνηση 
Μεταφορικών Μέσων»,  
 
και σε κωδικούς του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2015 ως εξής: 
47.405,00 € στον Κ.Α. 10.6641.0001 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για Κίνηση 
Μεταφορικών Μέσων», 
19500,00 € στον Κ.Α. 10.6643.0001 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων για Θέρµανση και Φωτισµό», 
21.275,00 € στον Κ.Α. 15.6641.0001 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για Κίνηση 
Μεταφορικών Μέσων», 
225.460,00 € στον Κ.Α. 20.6641.0001 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για Κίνηση 
Μεταφορικών Μέσων», 
51.760,00 € στον Κ.Α. 25.6641.0001 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για Κίνηση 
Μεταφορικών Μέσων», 
82.200,00 € στον Κ.Α. 35.6641.0001 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για Κίνηση 
Μεταφορικών Μέσων», και 
47.400,00 € στον Κ.Α. 70.6641.0001 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για Κίνηση 
Μεταφορικών Μέσων».  
 
Πλέον των ανωτέρω, σύµφωνα µε την µε αρ. πρωτ. 11543/26.3.2014 εγκύκλιο 3 της Γεν. ∆/νσης Τοπ. 
Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών, η ανάδειξη των προµηθευτών – χορηγητών των νοµικών 
προσώπων των δήµων για καύσιµα πραγµατοποιείται από τους οικείους ∆ήµους. 

 
Κατόπιν τούτου, η ανωτέρω προµήθεια καυσίµων θα συµπεριλαµβάνει εκτός από τις ανάγκες του ∆ήµου 
(µε προϋπολογισµό 499.000 € που προαναφέρθηκε) και επιπλέον ποσότητες καυσίµων όπως αυτές 
αναφέρονται στο µε αρ. πρωτ. 31131/26.9.2014 έγγραφο του Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, 
Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού του ∆ήµου για 40.000 λίτρα και 75.000 λίτρα πετρέλαιο θέρµανσης 
για την Α’βάθµια και Β΄βάθµια Σχολική Επιτροπή αντίστοιχα, καθώς επίσης 15.000 λίτρα για τα κτίρια 
(γυµναστήρια, γήπεδα, κλπ) του ΘΕΣΠΙΣ.  
 
Η προµήθεια των ανωτέρω ειδών θα γίνει µε τη διαδικασία του ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού.  
 
Κατόπιν τούτων, επειδή ο ∆ήµος χρειάζεται να προβεί στην προµήθεια των ανωτέρω αγαθών και 
υπηρεσιών, καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να 
 
1. εγκρίνει τη διενέργειά τους όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, και 
2. αποφασίσει τον τρόπο εκτέλεσής τους (ανοικτός διαγωνισµός). 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 72 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.) 
� Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ. ∆. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α΄) 

«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
�  Την Πράξη 33/20121 Τµ. 7 του Ελ. Συν. 
� Το µε αρ. πρωτ. οικ.3273/3045/17.1.2013 έγγραφό της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 
� Την υπ’ αριθ. πρωτ. 3227/12-8-2014 (7ΘΞΛΝ-31Α) απόφαση του ΥΠΕΣ/ ΕΦ∆. Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 
� Την αριθµ. πρωτ. 69101/56237/17-1-2014 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης που 

επικύρωσε τον Προϋπολογισµού του ∆ήµου. 
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� Την µε αρ. πρωτ. 11543/26.3.2014 εγκύκλιο 3 της Γεν. ∆/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου 
Εσωτερικών. 

� Το µε αρ. πρωτ. 31131/26.9.2014 έγγραφο του Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 
Πολιτισµού και Αθλητισµού του ∆ήµου. 

� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (Λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).     
 

Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι Ο  Μ  Ο  Φ  Ω  Ν  Α 
  
Εγκρίνει τη ∆ιενέργεια (αναγκαιότητα) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών έτους 2014 ως κατωτέρω: 
• «Προµήθεια Υγρών Καυσίµων & Λιπαντικών Έτους 2014 - 2015»,  

προκειµένου να ανατεθεί ο εφοδιασµός των αυτοκινήτων, µηχανηµάτων έργου και κτιρίων του ∆ήµου 
µε καύσιµα, π.χ. πετρέλαιο κίνησης, θέρµανσης, κλπ., και λιπαντικά,   
µε ενδεικτικό προϋπολογισµό δαπάνης 499.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.  
 

Επειδή το ποσό της υπάρχουσας σύµβασης προµήθειας καυσίµων του ∆ήµου προβλέπεται να έχει 
εξαντληθεί έως τις 25.12.2014 περίπου, η εν λόγω νέα προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών θα αφορά στο 
διάστηµα µετά τις 25.12.2014 µέχρι το τέλος του 2014 και κατά το έτος 2015. 
 
Για το λόγο αυτό η χρέωση της δαπάνης των 499.000 € θα γίνει σε κωδικούς του προϋπολογισµού του 
∆ήµου ο.ε. 2014 ως εξής:  
500,00 € στον Κ.Α. 10.6641.0001 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για Κίνηση 
Μεταφορικών Μέσων», 
500,00 € στον Κ.Α. 10.6643.0001 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων για Θέρµανση και Φωτισµό», 
500,00 € στον Κ.Α. 15.6641.0001 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για Κίνηση 
Μεταφορικών Μέσων», 
1.000,00 € στον Κ.Α. 20.6641.0001 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για Κίνηση 
Μεταφορικών Μέσων», 
500,00 € στον Κ.Α. 25.6641.0001 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για Κίνηση 
Μεταφορικών Μέσων», 
500,00 € στον Κ.Α. 35.6641.0001 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για Κίνηση 
Μεταφορικών Μέσων», και 
500,00 € στον Κ.Α. 70.6641.0001 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για Κίνηση 
Μεταφορικών Μέσων»,  
και σε κωδικούς του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2015 ως εξής: 
47.405,00 € στον Κ.Α. 10.6641.0001 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για Κίνηση 
Μεταφορικών Μέσων», 
19500,00 € στον Κ.Α. 10.6643.0001 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων για Θέρµανση και Φωτισµό», 
21.275,00 € στον Κ.Α. 15.6641.0001 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για Κίνηση 
Μεταφορικών Μέσων», 
225.460,00 € στον Κ.Α. 20.6641.0001 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για Κίνηση 
Μεταφορικών Μέσων», 
51.760,00 € στον Κ.Α. 25.6641.0001 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για Κίνηση 
Μεταφορικών Μέσων», 
82.200,00 € στον Κ.Α. 35.6641.0001 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για Κίνηση 
Μεταφορικών Μέσων», και 
47.400,00 € στον Κ.Α. 70.6641.0001 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για Κίνηση 
Μεταφορικών Μέσων». 
Η προµήθεια των ανωτέρω ειδών θα γίνει µε τη διαδικασία του ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού. 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ.                       ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
                                                                       ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 

            ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
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∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 

 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
 ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
 ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
            ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ- ΑΚΡΙΤΙ∆Η ΑΓΓΕΛΑ. 
 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ. 
ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΠΑΡΗ). 
ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΒΑΝΑ). 
ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
 

      Ακριβές Αντίγραφο 
 Άγιος Στέφανος 31/10/2014 

     Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 
 
 
 
 

    Γιαννουλάτος Σπυρίδων 
 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων ∆.Σ. 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος. 
- Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας και  µε την ευθύνη 
ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.  

 

 


