
         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Αγ. Στέφανος  30.10.2014 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  Αριθ. Πρωτ.: - 34469 - 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Πληροφορίες: Παπαδόπουλος Απόστολος 
Τηλέφωνο: 210 81 44 450 

 
ΠΡΟΣ 

τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση των σχετικών πιστώσεων 
προϋπολογισµού ∆ήµου για την ανάθεση «Προµήθεια Υγρών Καυσίµων & Λιπαντικών 
Έτους 2014 - 2015» 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 των άρθρων 158 «∆απάνες» και  209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες-Μελέτες» του 
Ν.3463/06,  
 
γ). τo Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες & την εγκύκλιο 
30/19664/20.4.11,  
 
δ) την 196/2014 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια 
της προµήθειας «Προµήθεια Υγρών Καυσίµων & Λιπαντικών Έτους 2014 - 2015», µε 
ενδεικτικό προϋπολογισµό δαπάνης 655.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, 
προκειµένου να ανατεθεί ο εφοδιασµός  
1. 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, και  

2. των κτιρίων και εγκαταστάσεων της Α’βάθµιας και Β΄βάθµιας Σχολικής Επιτροπής καθώς 
επίσης του Ν.Π.∆.∆. Οργανισµού Νεολαίας Άθλησης και Πολιτισµού (ΟΝΑΠ) «Ο 
ΘΕΣΠΙΣ», δεδοµένου  ότι 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, οπότε η εν λόγω προµήθεια 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, καθώς επίσης για 
15.000 λίτρα για τον ΘΕΣΠΙΣ, µε ενδεικτικούς προϋπολογισµούς δαπάνης 48.000 €, 
90.000 € και 18.000 € αντίστοιχα. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε  
 
1. για την έγκριση της 25/2014 Μελέτης «Προµήθεια Υγρών Καυσίµων & Λιπαντικών Έτους 

2014 - 2015», ενδεικτικού προϋπολογισµού 655.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου όλων 
των επιβαρύνσεων, 

 
2. για την έγκριση των όρων της διακήρυξης του σχετικού ανοικτού (διεθνή) µειοδοτικού 

διαγωνισµού τους οποίους συνέταξε το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου,    
 



3. για την έγκριση της δαπάνης «Προµήθεια Υγρών Καυσίµων και Λιπαντικών Έτους 2014 - 
2015» του ∆ήµου ∆ιονύσου και τη διάθεση συνολικής πίστωσης ποσού 499.000,00 € σε 
βάρος των παρακάτω Κ.Α. µε τις αναγραφόµενες ονοµασίες και ποσά και την εξόφληση 
των σχετικών δαπανών  

 
ο.ε. 2014 για συνολικό ποσό 4.000 €:  
500,00 € στον Κ.Α. 10.6641.0001 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για 
Κίνηση Μεταφορικών Μέσων», (ΠΑΥ ……./2014) 
500,00 € στον Κ.Α. 10.6643.0001 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων για Θέρµανση και 
Φωτισµό», (ΠΑΥ ……./2014) 
500,00 € στον Κ.Α. 15.6641.0001 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για 
Κίνηση Μεταφορικών Μέσων», (ΠΑΥ ……./2014) 
1.000,00 € στον Κ.Α. 20.6641.0001 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για 
Κίνηση Μεταφορικών Μέσων», (ΠΑΥ ……./2014) 
500,00 € στον Κ.Α. 25.6641.0001 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για 
Κίνηση Μεταφορικών Μέσων», (ΠΑΥ ……./2014) 
500,00 € στον Κ.Α. 35.6641.0001 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για 
Κίνηση Μεταφορικών Μέσων», (ΠΑΥ ……./2014) και  
500,00 € στον Κ.Α. 70.6641.0001 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για 
Κίνηση Μεταφορικών Μέσων» (ΠΑΥ ……./2014),  
 
ο.ε. 2015 για συνολικό ποσό 495.000 €: 
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».  
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΣΗΣ 
 
 Συντάκτης Προϊστάµενη 

Καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης 

Προϊστάµενος ∆νσης 
Περιβάλλοντος  

 

Ονοµ/µο  Γ. Ροκίδη Απ. Παπαδόπουλος  
Υπογραφή     
Ηµερ/νία     

 
 
 

 


