
1

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 7ης Τακτικής Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αριθ.  Απόφασης 094/2009

                                                          ΘΕΜΑ
Λήψη απόφασης για σύναψη σύμβασης μεταξύ
Δήμου Ιλίου και ΔΕΠΑ ΑΕ

Σήμερα στις 26 Φεβρουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα,  ύστερα από την υπ’
αριθμ. 8270/20-02-2009 πρόσκληση του Προέδρου κ. Μπατσή Χρήστου που δημοσιεύθηκε στον
ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους
Δημοτικούς Συμβούλους την  20-02-2009.

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τριάντα  τρία (33) Μέλη.

                                               Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.:ΜΟΥΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  ΑΓΡΑΠΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΜΠΟΥΡΔΑΚΗΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΑ,
ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, , ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ,
ΞΑΝΘΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ,
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΤΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, Δ.Σ

Η Δ.Σ. κ. Αγραπίδη Βασιλική προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
Ο Δ.Σ.  κ.  Φερεντίνος Γεώργιος απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας
διάταξης
Ο Δ.Σ. κ. Σταματόπουλος Γεώργιος απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας
διάταξης
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Μπατσής Χρήστος  κήρυξε
την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

*******************

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μπατσής Χρήστος εισάγει στο Συμβούλιο για
συζήτηση το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην «Λήψη απόφασης για σύναψη
σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιλίου και ΔΕΠΑ ΑΕ».

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 8743/24-02-09 σχετικό έγγραφο της
Υπηρεσίας Μηχανολογικού & Καθαριότητας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Ο Δήμος μας έχει στην ιδιοκτησία του δύο (2) απορριμματοφόρα οχήματα MERCEDES
BENZ ECONOMIC 1828 GLL/39 με υπερκατασκευή τύπου πρέσας μοντέλο RL200 χωρητικότητας
14μ3 .
Για την κίνησή τους απαιτείται ο εφοδιασμός τους με φυσικό αέριο.
     Με τον Ν2364/95 <<Σύσταση του σώματος Ενεργειακού Ελέγχου και Σχεδιασμού, Εισαγωγή,
Μεταφορά και Εμπορία και Διανομή Φυσικού Αερίου και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α Αρ.  252/6-12-
95) άρθρο 3 παρ. 6 ορίζεται ότι η Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε.>> έχει το δικαίωμα πώλησης φυσικού αερίου α)στις
εταιρείες διανομής και στις εταιρείες παροχής Αερίου που προβλέπονται από το άρθρο 4 του ιδίου
Νόμου, β)στους μεγάλους καταναλωτές, γ)για κίνηση οχημάτων και δ)κατά το χρονικό διάστημα
μέχρι την έκδοση της αντίστοιχης άδειας διανομής φυσικού αερίου που προβλέπεται στην παράγρ. 4
του άρθρου 4 του Νόμου αυτού, σε βιομηχανικούς και άλλους καταναλωτές φυσικού αερίου
ανεξαρτήτως ύψους κατανάλωσης.
     Με τον Ν 3428/2005 ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο ασκούνται οι δραστηριότητες της
προμήθειας, της διακομιδής, της αποθήκευσης, της υγροποίησης φυσικού αερίου και αεριοποίησης
υγροποιημένου φυσικού αερίου της ελληνικής επικράτειας, ορίζεται επίσης ότι οι δραστηριότητες
αυτές είναι κοινής ωφέλειας και τελούν υπό την εποπτεία του κράτους η οποία ασκείται από τον
Υπουργό Ανάπτυξης.
Στο άρθρο 25 παρ. 1β του Π.Δ. 60/2007 αναφέρεται ότι οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να
συνάπτουν τις δημόσες συμβάσεις τους προσφεύγοντας σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς να
προηγείται δημοσίευση σχετικής προκήρυξης εάν για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχετικούς
με την προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, η σύμβαση μπορεί να ανατεθεί μόνο σε
συγκεκριμένο οικονομικό φορέα.
     Για την κίνηση του κάθε αυτοκινήτου ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι απαιτούνται 16MWh
φυσικού αερίου ανά μήνα σύμφωνα με τις συνθήκες που προβλέπονται από τον Ν. 3428/2005, ο
ανεφοδιασμός των αυτοκινήτων θα γίνεται από πρατήριο της εταιρείας στα Άνω Λιόσια.
     Η τιμή προσφοράς, είναι συνάρτηση της εκάστοτε ισχύουσας τιμής του πετρελαίου κίνησης (τιμή
πετρελαίου κίνησης μείον 25%). Η ετήσια δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 20/6641.002 του
προυπολογισμού του Δήμου μας, έτους 2009.
     Κύριε Πρόεδρε μετά τα παραπάνω παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο σώμα α)την με απευθείας
ανάθεση, λόγω αποκλειστικότητας προμήθεια 384,00 MWh κατ’ έτος φυσικού αερίου στην Δ.ΕΠ.Α.
Α.Ε. προκειμένου να διασφαλιστεί η κίνηση των αυτοκινήτων αποκομιδής απορριμμάτων μετά
συμπιεστού και β)να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης για 3
(τρία) έτη. Η συνολική δαπάνη για τα τρία έτη ανέρχεται στο ποσό των 88.640,00€.»
 προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης.

                                            ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω
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                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την με απευθείας ανάθεση, λόγω αποκλειστικότητας προμήθεια 384,00 MWh κατ’
έτος φυσικού αερίου στην Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. προκειμένου να διασφαλιστεί η κίνηση των αυτοκινήτων
αποκομιδής απορριμμάτων μετά συμπιεστού και
Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ιλίου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης για 3 (τρία) έτη. Η
συνολική δαπάνη για τα τρία έτη ανέρχεται στο ποσό των 88.640,00€.
 Η ετήσια δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 20/6641.002 του προϋπολογισμού του Δήμου μας, έτους
2009.

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


