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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άγιος Στέφανος, 18.2.2019  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   Αριθµ. Πρωτ.: 8960 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ     
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος 
Πληροφορίες: Ελισάβετ Μακαριάδη 
Τηλ. : 2108004830/115 
makariadi@dionysos.gr 
 

ΠΡΟΣ 
τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
 
ΘΕΜΑ: Άµεση και Επείγουσα Ανάγκη για την απευθείας ανάθεση για την Προµήθεια Υγρών 
Καυσίµων και Λιπαντικών του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
Έχοντας υπόψη:  
 
1) Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το N. 
4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'): «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής 
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον 
εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ∆ΣΑ - Ρυθµίσεις για την 
αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά µε την απονοµή 
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες 
διατάξεις», 
2) Τις διατάξεις του Ν.3463/06 “Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων” και ειδικότερα του 
άρθρου 158 παρ. 1 εδάφιο ιζ’ για το ότι οι δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος και την 
πολιτική προστασία είναι υποχρεωτικές και την παρ. 7 του ίδιου άρθρου για το ότι στις περιπτώσεις 
απευθείας ανάθεσης, εφόσον συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισµό 
πίστωση ή αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισµού γίνεται 
στην πρώτη, µετά την ανάθεση, συνεδρίαση του ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου, 
3) Το Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α’/5.8.2016), 
4) Τον Ν.4412/8.8.16 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, 
 
 
Η εισήγηση του θέµατος γίνεται κατόπιν του υπ’ αρ. 5533/28.1.2019 εγγράφου της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών, Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου ∆ιονύσου και της υπ’ αριθµ. 
606/6732/4.2.2019 Απόφασης ∆ηµάρχου, η οποία αφορά στην επείγουσα απευθείας ανάθεση 
προµήθειας καυσίµων και λιπαντικών για την απρόσκοπτη λειτουργία του ∆ήµου, καθώς ο σχετικός 
ανοικτός διαγωνισµός προµήθειας καυσίµων και λιπαντικών του ∆ήµου είναι εν εξελίξει και οι 
αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου εκτιµούν ότι η υπογραφή της σύµβασης δεν θα έχει ολοκληρωθεί πριν 
την παρέλευση 3µήνου, καθώς απαιτείται προσυµβατικός έλεγχος. Το δε χρηµατικό υπόλοιπο της 
ισχύουσας σύµβασης θα εξαντληθεί εντός µηνός. 
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Η ανάγκη προµήθειας υγρών καυσίµων και λιπαντικών για το ∆ήµο µας είναι επιτακτική και άµεση 
προκειµένου να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του στόλου των οχηµάτων, ειδικότερα των 
απορριµµατοφόρων για την αποκοµιδή των απορριµµάτων και των συνεργείων της ύδρευσης για την 
αποκατάσταση των βλαβών που προκύπτουν επί καθηµερινής βάσης. Επιπλέον, για την λειτουργία 
όλων των υπόλοιπων οχηµάτων τα οποία αποτελούν καθηµερινό εργαλείο παροχής υπηρεσιών του 
∆ήµου (φορτηγά, καλαθοφόρα, µηχανήµατα έργου κλπ). 
 
Συνεπεία των ανωτέρω συντάχθηκε η υπ’ αριθµ. 4/2019 Μελέτη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος για 
την επείγουσα απευθείας ανάθεση προµήθειας υγρών καυσίµων και λιπαντικών έτους 2019, 
ενδεικτικού προϋπολογισµού 119.679,2€ (ποσό που επαρκεί για διάστηµα 3 µηνών). 
 
Καθώς υπάρχει ήδη ανάδοχος στον ανοιχτό διαγωνισµό για την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 
του ∆ήµου µας και η διαδικασία για την υπογραφή της σύµβασης είναι σε εξέλιξη, όπως 
προαναφέρθηκε, ο ∆ήµος µας µε την υπ’ αρ. 7117/6.2.2019 Πρόσκληση απευθύνθηκε στον ανάδοχο 
αυτό ήτοι την εταιρεία ΕΤΜΕΚΑΤ ΦΩΤΗΣ ΓΡΙΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ, Λ. Αναπαύσεως 23 Βριλήσσια 
προκειµένου να µας γνωρίσει έως τις 8.2.2019 εάν και για αυτή την ανάθεση ισχύει η προσφορά που 
έδωσε στον ανοιχτό διαγωνισµό και στον οποίο είναι µειοδότης. Η ανωτέρω πρόσκληση εστάλη µέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στις 6.2.2019. 
Μετά και από τηλεφωνική επικοινωνία της Υπηρεσίας µας µε την εν λόγω εταιρεία στις 7/2/2019 και 
στις 11/2/2019 δεν λάβαµε απάντηση και απεστάλη νέα πρόσκληση στις 13/2/2019 µέσω φαξ (ΑΠ 
8188/12.2.2019), µε διορία απάντησης έως και τις 14/2/2019. 
 
Μέχρι και τις 14/2/2019 δεν λάβαµε απάντηση και προχωρήσαµε σε αποστολή νέας πρόσκλησης στον 
δεύτερο µειοδότη του ανοιχτού διαγωνισµού, ήτοι την εταιρεία ∆ΗΜ. Λ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ -ΕΛ. Λ. 
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ.Ο.Ε, Τραπεζούντος 99, Άγιο Στέφανος στις 15/2/2019 (ΑΠ 8631/15.2.2019). 
Η εταιρεία ∆ΗΜ. Λ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ -ΕΛ. Λ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ.Ο.Ε µας έδωσε προσφορά 0,5% επί του 
ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης για τα καύσιµα και 0% επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού 
της µελέτης για τα λιπαντικά και λοιπά σχετικά προϊόντα. 
 
Σχετικά η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος έχει αιτηθεί έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης µε το µε αρ. 
πρωτ. 8956/18.2.2019 έγγραφό της (Α∆ΑΜ: 19REQ004479799 2019-02-19) και εκδόθηκε η 
…………ΑΑΥ. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή όπως  
 
- Εγκρίνει την υπ’ αρ. 4/2019 Μελέτη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος για την Επείγουσα Απευθείας 

Ανάθεση Προµήθειας Υγρών Καυσίµων και Λιπαντικών έτους 2019 
- Αναθέσει απευθείας µε τη διαδικασία του Επείγοντος την «Προµήθειας Υγρών Καυσίµων και 

Λιπαντικών έτους 2019» στην εταιρία ∆ΗΜ. Λ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ -ΕΛ. Λ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ.Ο.Ε, 
Τραπεζούντος 99, µε Α.Φ.Μ. 084086250 ∆ΟΥ Κηφισιάς, τηλ. 210-6215224, αντί συνολικού ποσού 
119.098,16€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 

 
 

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
 
 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΠΠΑ 
 

Εσωτερική ∆ιανοµή:  
∆/νση Περιβάλλοντος 
Τµήµα Προµηθειών 
Τµήµα Λογιστηρίου 


