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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..25η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 28ης-11-2017 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..353/2017.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..25ης/28-11-2017.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .28η Νοεµβρίου 2017.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..9:00.. η 
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, 
επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. 
.38871/24-11-2017.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. 
∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε 
νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, 
για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: « Έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 
πληρωµή τελών διέλευσης απορριµµατοφόρων από την Αττική Οδό». 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την 
µαγνητοφώνηση, αποµαγνητοφώνηση,βιβλιοδεσία και αναπαραγωγή 
πρακτικών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της Εκτελεστικής Επιτροπής, της 
Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιόητητας Ζωής». 
3ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 
καταβολή δαπάνης (οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων ∆Ε∆∆ΗΕ (πχ 
τοποθέτηση φωτιστικών, µετατόπιση στύλων, επαύξηση ισχύος παροχών,  
ηλεκτροδότηση πίλλαρ) σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου ∆ιονύσου –
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης».. 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
προσωρινού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού Εργασίες στο Κοιµητήριο 
∆.Κ. ∆ιονύσου, συνολικού προϋ/σµου 61.332,26€ συµ/νου ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 2ο: «1) Έγκριση  Πρακτικού Νο1 (37362/14-11-2017) Συνοπτικού 
∆ιαγωνισµού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 
ΑΥΤΟΥ  για τα έτη 2017-2018 CPV : 39830000-9     - Α∆ΑΜ 
17REQ001562416». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Συµπλήρωση της αριθ. 225/2017 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής». 
ΘΕΜΑ 4ο: «1) Έγκριση πρακτικού Νο3  του Ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ 
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∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» 2) Κατακύρωση  του διαγωνισµού στην εταιρεία 
ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ»  
ΘΕΜΑ 5ο: «Αποδέσµευση πίστωσης από K.A. των εξόδων ο.ε 2017»  

� ΘΕΜΑ 6ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προµήθειας Υγρών 
Καυσίµων και Λιπαντικών, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Ποσού». 

    
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξη (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.          
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  Kαλαφατέλης Ιωάννης 
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα  Κοντάκης Κυριάκος  
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος   Κριεµάδης Στέφανος 
5. Τσούκας Παναγιώτης  
6. Στάικος Θεόδωρος 
  

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα. Παππά Ελευθερία, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 

 
Αριθµός Απόφασης:  ..353/2017.. 

� ΘΕΜΑ 6ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προµήθειας Υγρών 
Καυσίµων και Λιπαντικών, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Ποσού». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
1. Σύµφωνα µε την παρ. 1 εδαφ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η 

Οικονοµική Επιτροπή «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, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και 
εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις».  

 
2. Σύµφωνα µε το Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 

και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 
άρθρο 32 «Προσφυγή στη ∆ιαδικασία µε ∆ιαπραγµάτευση χωρίς 
προηγούµενη ∆ηµοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)», εδάφιο 2  
«Η διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση µπορεί 
να χρησιµοποιείται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και 
υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις: 
γ). στο µέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης οφειλόµενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, 
δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται για τις 
ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση».  

 
3. Λαµβάνοντας υπ’ όψη 

1. τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων 
∆ηµάρχου, 
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2. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων 
Οικονοµικής Επιτροπής, 

3. τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως 
προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, και 
διατηρήθηκε σε ισχύ κατόπιν των καταργούµενων διατάξεων της 
περίπτωσης 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016, 

4. την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε 
µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007,  

5. τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, 
6. την υπ’ αριθ. 782 Απόφαση ∆ηµάρχου µε αρ. πρωτ. 9160/31.3.2017 

για τον ορισµό Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων,  
7. το υπ. αριθ. 36143/6-11-2017 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών 

προς τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος µε το οποίο ενηµερώνει ότι: 
α) αναφορικά µε την ολοκλήρωση σχετικού ηλεκτρονικού, διεθνή διαγωνισµού 
που έχει προκηρυχθεί (159 ΑΟΕ της 24.5.2016) για την Προµήθεια Καυσίµων 
και Λιπαντικών έτους 2017 (Α∆ΑΜ:17PROCOO1756792), για την υπογραφή 
σύµβασης µε τον ανάδοχο, συµπεριλαµβανοµένου και του προσυµβατικού 
ελέγχου από το Κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπου βρίσκεται σήµερα, 
θα απαιτηθούν 90 ηµέρες, 
 
β) το χρηµατικό υπόλοιπο της υπάρχουσας σύµβασης καυσίµων µέχρι 
31/10/2017 ανέρχεται στο ποσό των 69.000,00€ και η µέση µηνιαία 
κατανάλωση καυσίµων ανέρχεται στο ποσό των 40.000,00 €,  
 

1. ότι το προαναφερόµενο υπόλοιπο των 69.000,00€ στις 31/10/2017 
επαρκεί για 45 ηµέρες και  συνεπώς υπάρχει ανάγκη ανάθεσης ενός 
ποσού 60.000,00€, περίπου, για την κάλυψη των αναγκών για τις 
υπόλοιπες 45 ηµέρες µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας που 
αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο, 

 

ελήφθη η 3389 Απόφαση ∆ηµάρχου (αρ. πρωτ. ∆ήµου 38808/24-11-2017 ) 
µε την οποία αποφασίστηκε η επείγουσα ανάγκη Προµήθειας Υγρών 
Καυσίµων και Λιπαντικών  
 

4. Σε υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης, η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος 
απέστειλε   Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς προς την εταιρία “∆ΗΜ. 
Λ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ – ΕΛ. Λ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Ο.Ε” (η οποία είναι ήδη 
ανάδοχος της εν λόγω προµήθειας από το σχετικό διαγωνισµό του 
2015),  

 
5. Η εν λόγω εταιρεία, ανταποκρινόµενη απέστειλε προσφορά 
� µε έκπτωση 0,05% για την Οµάδα Α (Πετρέλαιο Κίνησης και Αµόλυβδη 

Βενζίνη), η οποία υπολογίζεται σύµφωνα µε το Π∆ 173/70 στη νόµιµα 
διαµορφούµενη κάθε φορά ΜΕΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ του 
είδους την ηµέρα παράδοσής του. Η τιµή θα πιστοποιείται από το ∆ήµο 
µε βάση το ∆ελτίο Τιµών που εκδίδει το Παρατηρητήριο Τιµών Υγρών 
Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και θα προσκοµίζει ο ανάδοχος 
προµηθευτής στο ∆ήµο µαζί µε το τιµολόγιο του, και,   
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� για τα υπόλοιπα είδη (λιπαντικά κλπ) µε την τιµή µονάδας τους ως 
επισυνάπτεται, 

6. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε για  
1) την έγκριση της επείγουσας απευθείας ανάθεσης υγρών καυσίµων και 

λιπαντικών στην εταιρία “∆ΗΜ. Λ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ – ΕΛ. Λ. 
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Ο.Ε.” µε τους ίδιους όρους µε την τρέχουσα σύµβαση, 
για συνολικό ποσό 59.799,00 € 

2) την έγκριση της σχετικής δαπάνης ποσού 59.799,00 € και διάθεση του 
εν λόγω ποσού µε αποδέσµευση ποσών από τους παρακάτω 
κωδικούς, (λόγω µη ολοκλήρωσης των διαδικασιών ανοικτού 
διαγωνισµού µε Α∆ΑΜ   17PROCOO1756792 :     

1. Κ.Α. 10.6641.0002 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για 
Κίνηση Μεταφορικών Μέσων» για ποσό 6.000 €,  

2. Κ.Α. 15.6641.0002 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων για Κίνηση 
Μεταφορικών Μέσων» για ποσό 7.000 €,   

3. Κ.Α. 20.6641.0002 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για 
Κίνηση Μεταφορικών Μέσων» για ποσό 10.000 €,  

4. Κ.Α. 25.6641.0002 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για 
Κίνηση Μεταφορικών Μέσων» για ποσό 1.000 €,  

5. Κ.Α. 35.6641.0002 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για 
Κίνηση Μεταφορικών Μέσων» για ποσό 35.000 €, και 

6. Κ.Α. 70.6641.0002 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για 
Κίνηση Μεταφορικών Μέσων» για ποσό 799,00 €. 

 
Η Οικονοµική επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
� Τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 158 και 209 του Ν.3463/2006. 
� τo Π.∆ 80/2016.   
� Την αριθ. 38808/3389/24-11-2017 Απόφαση ∆ηµάρχου. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει: 

1) την  επείγουσα απευθείας ανάθεσης υγρών καυσίµων και λιπαντικών 
στην εταιρία “∆ΗΜ. Λ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ – ΕΛ. Λ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Ο.Ε.” µε 
τους ίδιους όρους µε την τρέχουσα σύµβαση, για συνολικό ποσό 
59.799,00 €. 

2) τη σχετική δαπάνη ποσού 59.799,00 € και διάθεση του εν λόγω ποσού 
µε αποδέσµευση και ισόποση δέσµευση ποσών από τους παρακάτω 
κωδικούς, (λόγω µη ολοκλήρωσης των διαδικασιών ανοικτού 
διαγωνισµού µε Α∆ΑΜ   17PROCOO1756792 :  

    
1. Κ.Α. 10.6641.0002 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για 

Κίνηση Μεταφορικών Μέσων» για ποσό 6.000 €,  
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2. Κ.Α. 15.6641.0002 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων για Κίνηση 
Μεταφορικών Μέσων» για ποσό 7.000 €,   

3. Κ.Α. 20.6641.0002 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για 
Κίνηση Μεταφορικών Μέσων» για ποσό 10.000 €,  

4. Κ.Α. 25.6641.0002 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για 
Κίνηση Μεταφορικών Μέσων» για ποσό 1.000 €,  

5. Κ.Α. 35.6641.0002 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για 
Κίνηση Μεταφορικών Μέσων» για ποσό 35.000 €, και 

6. Κ.Α. 70.6641.0002 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για 
Κίνηση Μεταφορικών Μέσων» για ποσό 799,00 €. 
 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα. 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
4. Τσούκας Παναγιώτης. 
5. Στάικος Θεόδωρος. 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
- ∆ιεύθυνση περιβάλλοντος 
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