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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..13η/2018..  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..26/6/2018.. 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
                               ..Αριθ. Απόφασης: 381/2018.. 
                      

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση αναγκαιότητας για την «προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος για τις 
ανάγκες του Δήμου». 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 13ης/26-6-2018 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 
Σήμερα την ..26η  Ιουνίου 2018.. ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:30.. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της 
Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. .. 21787/22-6-2018.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο 
χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 
(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος 
συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ),  για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας 
δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα  ήταν ..26.. ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.   ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ), Πρόεδρος 
2.   ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
3.   ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
4.   ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
5.   ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
6.   ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ   ΑΓΓΕΛΑ. 
7.   ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 
8.   ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
9.   ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
10.  ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ           

ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 
11. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
12.  ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ. 
13.  ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
14.  ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
15.  ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
16.  ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
17.  ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
18.  ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
2. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
3. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
4. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
5. ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
6. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
7. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
8. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
9. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
10. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
11. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
12. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
13. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
14. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
15. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
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Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σημερινή Συνεδρίαση. 
Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν  ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 
Διονύσου κ. Μπάσης Αναστάσιος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου κ. 
Κασαπάκης Μιχαήλ και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης κ. Πιπέρης 
Χαράλαμπος. 
 
 
Προσελεύσεις: 

 Οι Δ.Σ. κ. κ.  Τσούκας Παναγιώτης, Μπέτσης Ανδρέας, Τσιλιγκίρης Μιχαήλ και Μαγγίνα 
Στέλλα –Σοφία προσήλθαν κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων. 

 Η Δ.Σ. κ. Πέππα Αγγελική προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 15ου θέματος. 
 Ο Δ.Σ. κ. Χρονόπουλος Πέτρος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12ου θέματος. 
 Ο Δ.Σ. κ. Λυρούδιας Ευάγγελος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 20ου θέματος. 
 Η Δ.Σ. κ. Καγιαλή Ελπίς προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 9ου θέματος. 
 
 
 Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης  νομίμως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία υπάλληλος του Δήμου για την 

τήρηση των πρακτικών. 
 Τα θέματα με α/α 19, 20, 21 και 22 προτάθηκαν να συζητηθούν πρώτα. 
 Το θέματα  με α/α  10, 11, 12, 13, 14,15, 16 και 17 συζητήθηκαν  μετά το 22 θέμα. 
 Το θέμα με α/α 9 συζητήθηκε μετά το 17ο θέμα. 

 
 
..Αριθ. Απόφασης: 381/2018.. 
 
 ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση αναγκαιότητας για την «προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος για τις 

ανάγκες του Δήμου». 
 
Η Πρόεδρος  μετά την εκφώνηση του ..19ου..  της ημερήσιας διάταξης θέματος έδωσε το λόγο 
στον Δήμαρχο κ. Ζαμάνη Διονύσιο να προβεί στην εισήγηση του θέματος. 
 
Ο Δήμαρχος κ. Ζαμάνης Διονύσιος είπε τα εξής: 
 
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.  

19.  ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
20.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
21.  ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
22.  ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
23.  ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
24.  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
25.  ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
26.  ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
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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.  
Η συνεπαγόμενη μείωση δαπάνης θα πρέπει να προέρχεται από την επίτευξη, μέσω της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, ανταγωνιστικότερης τιμής Kwh για το σύνολο των παροχών που θα 
περιγραφούν στη σύμβαση και ανεξάρτητα από άλλους παράγοντες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν την κατανάλωση ρεύματος (π.χ. αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με 
λαμπτήρες νέας τεχνολογίας).  
Η προμήθεια θα καλύψει τις ανάγκες του Δήμου για ένα έτος ενώ η αναθέτουσα αρχή θα 
δύναται να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης σε ποσοστό 200% επί του προϋπολογισμού, ήτοι 
εφόσον ενεργοποιηθεί από το Δήμο Διονύσου το δικαίωμα προαίρεσης, θα παραταθεί η 
διάρκεια της σύμβασης έως δύο έτη με επιπλέον ποσό τα 2.500.000 ευρώ. Το δικαίωμα 
προαίρεσης ασκείται από την αναθέτουσα αρχή εντός του χρόνου της ισχύος της αρχικής 
σύμβασης και αποτελεί μονομερές διαπλαστικό δικαίωμα της αναθέτουσας αρχής, ασκείται με 
μονομερή δήλωσή της και δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο της 
αρχικής σύμβασης, καθώς ο τελευταίος έχει ήδη αποδεχθεί με την υποβολή της προσφοράς 
του τους όρους ενεργοποίησης του. 
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 : 
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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%. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

 Την εισήγηση. 
 Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.). 
 Τις διατάξεις των άρθρων   93 και  95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006. 
 Τις διατάξεις του Ν.4071/2012 (Φ.Ε.Κ. 85Α/11-03-2012). 
 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α/08-08-2016). 
 Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112Α/13-07-2010). 
 Την 33/2012 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου (7ο τμήμα, Ζ κλιμάκιο). 
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά). 
                 
 

 
 

Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι   Κ Α Τ Α    Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α 
                                   Με     ψήφους    22   Υπέρ,  3  Κατά   και   3  Λευκές 
 
 
Μειοψηφούντων των Δ.Σ. κ.κ. Στάικου Θεοδώρου, Γκιζελή Αικατερίνης και Σώκου Ζωής για 
τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 
 
Οι Δ.Σ. κ.κ. Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη, Ζυγούνας Γεώργιος και Σπηλιώτης Σπυρίδων 
δήλωσαν λευκή ψήφο για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά 
καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

 
 
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%. 
 
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.   
 
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    ΤΑ  ΜΕΛΗ       

                                                                       ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
                                                                       ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                       ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
                                                                       ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
ΖΩΤΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                        ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.  
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                                                                       ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
                                                                 ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ. 
                                                                 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 

                                                                 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
                                                                 ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ. 
                                                                 ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
                                                                 ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
                                                                 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
                                                                 ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ. 
                                                                 ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
                                                                 ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
                                                                 ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
                                                                 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
                                                                 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
                                                                 ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
                                                                 ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
                                                                  
                                                                                                                                   
                                                                  
                                                             

Εσωτερική Διανομή 
- Γραφείο Δημάρχου. 
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη 

για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου. 


