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 Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 6914/11-02-2013 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 5ης
 Τακτικής Συνεδρίασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου 

 

 

Αρ Αριθ.  Απόφασης 38/2013 

                                                          ΘΕΜΑ 

Έγκριση της Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής που 

αφορά την απευθείας ανάθεση του πετρελαίου θέρµανσης, 

σύµφωνα µε το ΦΕΚ 240Α/12-12-2012 

 

Σήµερα στις 7 Φεβρουαρίου 2013 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20.30 µ.µ. το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο, 
ύστερα από την υπ’ αριθµ. 5275/01-02-2013 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου ∆ηµητρίου 
που δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στον κ. ∆ήµαρχο και 
σε όλους τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους την  01-02-2013      

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 
                                                                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΜΕΛΗ ∆.Σ.: ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,  
ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,  ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ 
ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, 
ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

                Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

 
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ∆.Σ., ∆ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆.Σ., ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
∆.Σ., ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ∆.Σ.,  ΒΕΡΝΑ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆.Σ., ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆.Σ., ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ∆.Σ. 
 
Ο ∆.Σ. κος Θεοδωρακόπουλος Γ. απεχώρησε πριν από τη συζήτηση του 32ου θέµατος της 
ηµερήσιας διατάξεως 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος  
κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εισέρχεται αµέσως στην εξέταση 
των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 

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

  
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος εισάγει στο Συµβούλιο για 

συζήτηση το 17
ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης που αφορά έγκριση της απόφασης Οικονοµικής 

Επιτροπής που αφορά την απευθείας ανάθεση του πετρελαίου θέρµανσης, σύµφωνα µε το ΦΕΚ 
240Α/12-12-2012.  

Αφού θέτει υπόψιν του Συµβουλίου το υπ’ αριθµ. 5624/04-02-2013 σχετικό έγγραφο της 
Οικονοµικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Έχοντας υπόψη:  

1. Tην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου αρ. ΦΕΚ 240Α/12-12-2012,και συγκεκριµένα το άρθρο 4 
παρ.  4. (….Σύνδεσµοι ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού και νοµικά πρόσωπα αυτών µπορούν να 

προµηθεύονται, για τις δικές τους ανάγκες, τα είδη της παραγράφου 1 του παρόντος µέσω της 

διαδικασίας ανάδειξης προµηθευτών-χορηγητών οιουδήποτε εκ των δήµων ή περιφερειών που 

τους έχουν συστήσει ή συµµετέχουν σε αυτούς, έπειτα από αίτησή τους και απόφαση των οικείων 
δηµοτικών ή περιφερειακών συµβουλίων). 

2. Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 
αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

3. Tην 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισµός 
Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)», άρθρο 23 παρ.2 
(απευθείας ανάθεση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο). 
  Ο ∆ήµος Ιλίου έχει ολοκληρώσει τον διεθνή διαγωνισµό  για την  προµήθεια  καυσίµων του 

έτους 2013, ο οποίος κατακυρώθηκε στην εταιρεία   ΕΚΟ  Α.Β.Ε.Ε. και η προµήθεια  άρχισε να 
εκτελείται από την υπογραφή της σύµβασης  την 25/1/2013. 
  Με την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου αρ. ΦΕΚ 240Α/12-12-2012,και συγκεκριµένα το 
άρθρο 4 παρ.1. (Η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών - χορηγητών, για προµήθειες α. τροφίµων ,β. 

λοιπών αναλωσίµων ειδών παντοπωλείου καθώς και παροχών των σχετικών υπηρεσιών γ. 

πετρελαιοειδών  και δ. φαρµάκων και αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες των ∆ήµων, 

των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους προσώπων, πραγµατοποιείται εφεξής από τους οικείους 

∆ήµους)  και  παρ.4. (….Σύνδεσµοι ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού και νοµικά πρόσωπα αυτών µπορούν να 

προµηθεύονται, για τις δικές τους ανάγκες, τα είδη της παραγράφου 1 του παρόντος µέσω της 

διαδικασίας ανάδειξης προµηθευτών-χορηγητών οιουδήποτε εκ των δήµων ή περιφερειών που τους 

έχουν συστήσει ή συµµετέχουν σε αυτούς, έπειτα από αίτησή τους και απόφαση των οικείων 
δηµοτικών ή περιφερειακών συµβουλίων), προκύπτει ότι ο ∆ήµος έχει την υποχρέωση να αναδείξει 
προµηθευτή µε τις διαδικασίες που ορίζει ο νόµος για τους ΟΤΑ, για τα Νοµικά τους Πρόσωπα. 
  Το Νοµικό Πρόσωπο ∆ΗΚΕΠΑΚΑ  δεν ολοκλήρωσε διαγωνισµό για την προµήθεια 
πετρελαίου µέχρι την ηµεροµηνία της πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου. Εποµένως η 
αρµοδιότητα διενέργειας διαγωνισµού µετατίθεται στο ∆ήµο.  Επειδή η προµήθεια πετρελαίου 
θέρµανσης είναι αναγκαία και επείγουσα , αφού αφορά την θέρµανση των παιδιών στους παιδικούς 
σταθµούς , η Οικονοµική Επιτροπή  σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1δ είναι αρµόδια  για απευθείας 
ανάθεση  σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. 

Η Οικονοµική Επιτροπή σε συνεδρίασή της αποφάσισε να παραπέµψει το θέµα στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο για να εκφράσει την σύµφωνη γνώµη αποφασίζοντας την απευθείας ανάθεση στην 
εταιρεία  ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε, η οποία είναι η προµηθεύτρια εταιρεία για το ∆ήµο, καταθέτοντας  
προσφορά  µε µεγαλύτερη ή ίση ποσοστιαία έκπτωση.  

Η προµήθεια καυσίµων έτους 2013  που αφορά το Νοµικό Πρόσωπο ∆Η.ΚΕ.ΠΑ.ΚΑ θα 
πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις: 
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• Της µε αριθµό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος 
Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)». 

• Του Π. ∆. 60/ΦΕΚ 64 Α’/16-3-2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, 
προµηθειών και υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και 
την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 
2005. 

• Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων». 

• Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
• Του Ν. 2307/ΦΕΚ 13 Α’/15-6-1995 «Προσαρµογή νοµοθεσίας αρµοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 
• Του Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α’/1988 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 

θεµάτων». 
• Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου     

  στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 
• Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
• Του Ν. 3861/ΦΕΚ 112 Α΄/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόµων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

• Του Ν. 3054/Φ.Ε.Κ. Α’ 230/25-9-2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες 
διατάξεις». 

• Της απόφασης του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 355/2000 «Πετρέλαιο κίνησης, 
προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/11-4-2001). 

• Της απόφασης του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 354/2000 «Αµόλυβδη βενζίνη, 
προδιαγραφές  και µέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/11-4-2001). 

• Της απόφασης του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 467/2002 «Προδιαγραφές και µέθοδοι 
ελέγχου  του πετρελαίου θερµάνσεως» (Φ. Ε. Κ. 1531/16-10-2003). 

• Της µε αριθµό 1450/550/10-2-1982 Υπουργικής Απόφασης. 
• Της µε αριθµό 543/5543/00 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 376 Β’/00). 

             Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε να αποφασίσετε για: 
1. Την έγκριση της Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής  για απευθείας ανάθεση της προµήθειας» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 
 

ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 Έχοντας υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την υπ’ αριθµ. 029/2013 (µε Α∆Α: ΒΕΥΑΩΕΒ-ΥΩ8) Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής που αφορά την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης στο Νοµικό Πρόσωπο ∆ΗΚΕΠΑΚΑ, 
σύµφωνα µε το ΦΕΚ 240/12-12-12 και αναθέτει στην εταιρεία ΕΚΟ ΑΒΕΕ, η οποία είναι η 
προµηθεύτρια εταιρεία για το ∆ήµο, καταθέτοντας  προσφορά  µε µεγαλύτερη ή ίση ποσοστιαία 
έκπτωση. 
     

 Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ. 

 

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      
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