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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..15η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 22ης-7-2016 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..238/2016.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..15ης/18-7-2016.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..22η Ιουλίου 2016.., ηµέρα ..Παρασκευή.. και ώρα ..10:00.. 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.  ..20346/18-7-2016.. 
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∆: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού οικ. 
έτους 2016». 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και 
έγκριση απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)». 
3ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου 
ο.ε. 2016 για την “Παροχή Υπηρεσιών µεταφοράς πολιτών, για συµµετοχή σε 
εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις” του ∆ήµου ∆ιονύσου”». 
4ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την Ανάθεση της Προµήθειας 
«Προµήθεια Υδραυλικών Ειδών» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 1ο: «α) Έγκριση της υπ αριθ. 2/2016 µελέτης, ορών διακήρυξης, δαπάνης και 
διάθεσης πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου οε 2016 για την «Προµήθεια Ειδών 
καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και των Ν.Π.∆.∆ 
αυτού 2016-2017»  
β) διάθεσης πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου οε 2016 για την  Προµήθεια Ειδών 
καθαριότητας και ευπρεπισµού εξαιρούµενων ειδών για τις ανάγκες του ∆ήµου 
∆ιονύσου που αναφέρονται στην οµάδα  Α της υπ΄ αριθ 3/2016 µελέτης του τµήµατος 
Προµηθειών.». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
αναλωσίµων εκτυπωτών, φωτοτυπικών µηχανηµάτων και φαξ, µπαταριών και 
µικροϋλικών» προϋπολογισµού (14.999,91€) µε ΦΠΑ 24%». 
ΘΕΜΑ: 3ο: «Έγκριση του από 22/6/2016 πρακτικού  και της υπ΄αριθ. πρωτ.19521/11-
7-2016  γνωµοδότηση της επιτροπής  του πρόχειρου διαγωνισµού για τη «Προµήθεια 
Υπηρεσίας συντήρησης Ανελκυστήρων»προϋπολογισµού 5.966,88 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 
ΘΕΜΑ 4ο: «∆ιόρθωση της υπ’ αριθ. 185/07.06.2016 απόφασης Ο.Ε. µε τίτλο 
«Επείγουσα απευθείας ανάθεση προµήθειας εξοπλισµού αντιµετώπισης φυσικών 
καταστροφών και παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης ζηµιών στο περιβάλλον λόγω 
της ισχυρής βροχής και καταιγίδας της Τρίτης 07.06.2016». 
� ΘΕΜΑ 5ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προµήθειας Υγρών Καυσίµων και 

Λιπαντικών, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Ποσού». 
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ΘΕΜΑ 6ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής κ. Χανιώτη 
Παναγιώτας (6.000,00 €) και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 7ο: ««Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την ανάθεση της υπηρεσίας συντήρησης και 
επισκευής αθλητικών εγκαταστάσεων της ∆.Κ Σταµάτας». 
ΘΕΜΑ 8ο: Α)«Έγκριση προµήθειας και τοποθέτησης- αντικατάστασης δαπέδου  του 
κλειστού γυµναστηρίου Γυµνασίου –Λυκείου Αγ.Στεφάνου του ∆ήµου µας Β)διάθεση 
πίστωσης Γ)έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της προµήθειας όπως αυτή έχει 
στην µε αριθµό 13/16 Μελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία και 
∆)έγκριση των επισυναπτόµενων όρων πρόχειρου διαγωνισµού». Αποσύρεται από 
την Η.∆. 
ΘΕΜΑ 9ο: «Εγκριση δαπανών για υποστήριξη κινητοποιήσεων κατά της 
εγκατάστασης πλευρικών διοδίων στον κόµβο Αγ.Στεφάνου». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την ανάθεση Yπηρεσίας  φύλαξης κτιρίων, 
εγκαταστάσεων  και  κτιρίων του ∆ήµου ». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής, καθορισµός όρων διακήρυξης και 
έγκριση δαπάνης  διάθεσης πίστωσης από τον προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε. 2016 
για παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας». 

 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος   2. Μπιτάκος Παναγιώτης 
3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία   3. Κοντάκης Κυριάκος 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  4. Καλαφατέλης Ιωάννης 
5. Στάικος Θεόδωρος 
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..238/2016.. 
 
� ΘΕΜΑ 5ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προµήθειας Υγρών Καυσίµων και 

Λιπαντικών, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Ποσού». 
 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
Σύµφωνα:  
 
1. 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. Το Τµήµα Προµηθειών απέστειλε ενηµέρωση (7.7.2016) στη ∆ιεύθυνση 
Περιβάλλοντος ότι το υπόλοιπο της υπάρχουσας σύµβασης καυσίµων είναι 60.302,88 
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€ και µε τα σηµερινά δεδοµένα (ρυθµός κατανάλωσης) το ποσό αυτό επαρκεί έως 
15.8.2016.  
Επειδή η αποσφράγιση του σχετικού ηλεκτρονικού, διεθνή διαγωνισµού που έχει 
προκηρυχθεί (159 ΑΟΕ της 24.5.2016) θα γίνει στις 22.7.2016 και εκτιµάται ότι µέχρι 
την υπογραφή της σύµβασης θα παρέλθει διάστηµα 3 – 4 µηνών τουλάχιστον, 
προκύπτει ότι ο ∆ήµος µέχρι να αναδείξει ανάδοχο προµήθειας καυσίµων και 
λιπαντικών (µε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό που προαναφέρθηκε), δηλαδή στο τέλος 
Νοεµβρίου 2016, έχει ανάγκη επιπλέον δαπάνης ποσού 140.000 € τουλάχιστον 
(40.000 €/µήνα x  3,5 µήνες = 140.000€). 
 
3. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε για  

• την έγκριση της επείγουσας απευθείας ανάθεσης υγρών καυσίµων και 
λιπαντικών στην εταιρία ∆ΗΜ. Λ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ – ΕΛ. Λ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Ο.Ε. (η 
οποία είναι ήδη ανάδοχος της εν λόγω προµήθειας από το σχετικό διαγωνισµό 
του 2015), µε τους ίδιους όρους µε την τρέχουσα σύµβαση, για συνολικό ποσό 
150.000 € µε χρέωση των  

o Κ.Α. 10.6641.0003 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για 
Κίνηση Μεταφορικών Μέσων» για ποσό 12.000€,  

o Κ.Α. 15.6641.0003 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων για Κίνηση 
Μεταφορικών Μέσων» για ποσό 10.000€,  

o Κ.Α. 20.6641.0003 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για 
Κίνηση Μεταφορικών Μέσων» για ποσό 20.000€,  

o Κ.Α. 25.6641.0003 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για 
Κίνηση Μεταφορικών Μέσων» για ποσό 15.000€,  

o Κ.Α. 35.6641.0003 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για 
Κίνηση Μεταφορικών Μέσων» για ποσό 73.000€, και 

o Κ.Α. 70.6641.0003 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για 
Κίνηση Μεταφορικών Μέσων» για ποσό 20.000€, καθώς επίσης  

• την έγκριση της σχετικής δαπάνης και διάθεση του σχετικού ποσού (ΠΑΥ 
……../2016). 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
� Τις αριθ. 741 έως 746/2016 ΠΑΥ.  
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει την επείγουσα απευθείας ανάθεσης υγρών καυσίµων και λιπαντικών 
στην εταιρία ∆ΗΜ. Λ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ – ΕΛ. Λ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Ο.Ε. (η οποία είναι 
ήδη ανάδοχος της εν λόγω προµήθειας από το σχετικό διαγωνισµό του 2015), 
µε τους ίδιους όρους µε την τρέχουσα σύµβαση,  

2. Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πιστώσεις για συνολικό ποσό €150.000 σε 
βάρος των:  

o Κ.Α. 10.6641.0003 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για 
Κίνηση Μεταφορικών Μέσων» για ποσό €12.000,  

o Κ.Α. 15.6641.0003 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων για Κίνηση 
Μεταφορικών Μέσων» για ποσό €10.000,  
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o Κ.Α. 20.6641.0003 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για 
Κίνηση Μεταφορικών Μέσων» για ποσό €20.000,  

o Κ.Α. 25.6641.0003 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για 
Κίνηση Μεταφορικών Μέσων» για ποσό €15.000,  

o Κ.Α. 35.6641.0003 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για 
Κίνηση Μεταφορικών Μέσων» για ποσό €73.000, και 

o Κ.Α. 70.6641.0003 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για 
Κίνηση Μεταφορικών Μέσων» για ποσό €20.000, καθώς επίσης  

 
 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. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
2. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
3. Στάικος Θεόδωρος 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος. 
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