
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Αγ. Στέφανος, 9.6.2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.: - οικ. 17290 - 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Πληροφορίες: Παπαδόπουλος Απόστολος 
Τηλέφωνο: 210 8004830 

 
ΠΡΟΣ 

τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση των σχετικών Πιστώσεων 
Προϋπολογισµού για την Ανάθεση «Προµήθεια Υγρών Καυσίµων & Λιπαντικών Έτους 2017 - 
2018» 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 119/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της 
προµήθειας «Προµήθεια Υγρών Καυσίµων & Λιπαντικών Έτους 2017 - 2018», µε ενδεικτικό 
προϋπολογισµό δαπάνης 449.997,50 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, προκειµένου να ανατεθεί 
ο εφοδιασµός των αυτοκινήτων, µηχανηµάτων έργου και κτιρίων του ∆ήµου µε καύσιµα, π.χ. 
πετρέλαιο κίνησης, θέρµανσης, κλπ., και λιπαντικά, εκ των οποίων τα 129.950 € θα αφορούν στον 
π/υ ο.ε. 2017 (για επί µέρους ποσά ανά ΚΑ όπως αναλύονται στη συνέχεια) και τα 320.047,50 € θα 
αφορούν στον π/υ ο.ε. 2018 (µε χρέωση σε αντίστοιχους ΚΑ του 2018 η οποία θα γίνει ύστερα από 
την έγκριση του π/υ ο.ε. 2018),  
 
ε) το Ν.4412/8-8-16 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, και 
 
στ). τις αποφάσεις  

1. 48/2017 του ∆.Σ. της Α’ βάθµιας Σχολικής Επιτροπής (συνεδρίαση 4/11.4.2017) για την 
προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης αξίας 94.999,68 € για τα δηµοτικά σχολεία και 
νηπιαγωγεία του ∆ήµου,  

2. την 25/2017 του ∆.Σ. της Β΄ βάθµιας Σχολικής Επιτροπής (συνεδρίαση 3/28.3.2017) για 
την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης 69.960 λίτρων, ποσότητα η οποία µε τη τιµή 
µονάδος πετρελαίου θέρµανσης 0,96€ ανά λίτρο (που ισχύει σήµερα), αντιστοιχεί σε αξία  
67.161,60 € για τις µονάδες β-βάθµιας εκπαίδευσης του ∆ήµου, και 

3. την 26/2017 απόφαση του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και 
Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου «Η ΕΣΤΙΑ» (συνεδρίαση 4/21.3.2017) για την προµήθεια 
πετρελαίου θέρµανσης αξίας 45.000 € για τους παιδικούς σταθµούς, 

 



παρακαλούµε  
1. για την έγκριση της 8/2017 Μελέτης «Προµήθεια Υγρών Καυσίµων & Λιπαντικών Έτους 

2017-2018», ενδεικτικού προϋπολογισµού 657.158,78€ 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 2017-
2018» του ∆ήµου ∆ιονύσου και τη διάθεση συνολικής πίστωσης ποσού 449.997,50 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, εκ των οποίων  
 
A. τα 129.950 € σε βάρος των παρακάτω Κ.Α. (µε τις αναγραφόµενες ονοµασίες και ποσά) 

ο.ε. 2017 και την εξόφληση των σχετικών δαπανών  
 

• 7.000,00 € στον Κ.Α. 10.6641.0002 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και 
Λιπαντικών για Κίνηση Μεταφορικών Μέσων», (ΠΑΥ ……./2017), 
 

• 25.000,00 € στον Κ.Α. 10.6643.002 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων για 
Θέρµανση και Φωτισµό», (ΠΑΥ ……./2017), 

 
• 4.950,00 € στον Κ.Α. 10.6643.0003 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων για 

Θέρµανση και Φωτισµό-συν/νη», (ΠΑΥ ……./2017), 
 

• 8.000,00 € στον Κ.Α. 15.6641.0002 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και 
Λιπαντικών για Κίνηση Μεταφορικών Μέσων», (ΠΑΥ ……./2017), 
 

• 15.000,00 € στον Κ.Α. 20.6641.0002 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και 
Λιπαντικών για Κίνηση Μεταφορικών Μέσων», (ΠΑΥ ……./2017), 
 

• 7.000,00 € στον Κ.Α. 25.6641.0002 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και 
Λιπαντικών για Κίνηση Μεταφορικών Μέσων», (ΠΑΥ ……./2017), 
 

• 50.000,00 € στον Κ.Α. 35.6641.0002 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και 
Λιπαντικών για Κίνηση Μεταφορικών Μέσων», (ΠΑΥ ……./2017), και  
 

• 13.00,00 € στον Κ.Α. 70.6641.0002 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και 
Λιπαντικών για Κίνηση Μεταφορικών Μέσων» (ΠΑΥ ……./2017) 
 

B. τα 320.047,50 € σε βάρος αντίστοιχων Κ.Α. ο.ε. 2018 ύστερα από την έγκριση του π/υ 
ο.ε. 2018.   

 
Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 
 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΠΠΑ 
 

     Συντάκτης Προϊστάµενος Καθαριότητας &  
Ανακύκλωσης 

Ο Προϊστάµενος ∆νσης 
Περιβάλλοντος  

Ονοµ/µο Σπ. Μαντόπουλος  Απ. Παπαδόπουλος 
Υπογραφή 

Ηµερ/νία 

 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 1. Τµήµα Λογιστηρίου 

 
 


