
                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

  ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 

          ∆ΗΜΟΣ ΚΩ 

 

Απόσπασµα από το 7
ο
 πρακτικό της από 11-04-2013 έκτακτης συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κω. 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

«Απευθείας ανάθεση προµήθειας καυσίµων για κάλυψη αναγκών της  Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής 

Συγκοινωνίας Κω, λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης» 

 

 Σήµερα στις 11 Απριλίου 2013, ηµέρα Πέµπτη & ώρα 13:00, η Οικονοµική Επιτροπή 

του ∆ήµου Κω, συνήλθε σε δηµόσια έκτακτη συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, ύστερα 

από την υπ’ αριθµ. πρωτ.   12834/10-04-2013 πρόσκληση, που εκδόθηκε από τον Πρόεδρο, 

και γνωστοποιήθηκε  στα µέλη της, στις 10/04/2013, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 

72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 / Α΄ /07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της  

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» .    

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι στο σύνολο 

των   µελών ήσαν : 

 

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                   ΑΠΟΝΤΕΣ                               

1. Γιωργαράς Αντώνιος                                                  1. Κιλιµάτος Νικόλαος  

2. Μαρκόγλου Σταµάτιος                                                2. Ζερβός Νικόλαος                                                       

3. Ρούφα Ιωάννα                                                             3. Μπαραχάνος Αθανάσιος 

4. ∆ιακογιώργης Ελευθέριος (Αναπλ. Μέλος)
1
                      οι οποίοι  κλήθηκαν   και     

5. Μήτρου Εµµανουήλ (Αναπλ. Μέλος)
2
                                δικαιολογηµένα δεν προσήλθαν 

6. Πης Σταµάτιος  (Αναπλ. Μέλος)
3
                                                                                    

7. Σιφάκης Ηλίας    

8. Παπαχρήστου –Ψύρη Ευτέρπη 

9. Μουζουράκης Θεόφιλος                                              

                                                                                        

                               

                                                                                                                                                                                                                                             

          Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η κα Γεωργαντή Στυλιανή υπάλληλος του ∆ήµου Κω, 

για την ορθή τήρηση των πρακτικών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 75 του 

Ν.3852/2010.    
           Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της έκτακτης  

συνεδρίασης η οποία, όπως τόνισε,  συνίσταται στο γεγονός ότι: α) κρίνεται άµεση και 

επιτακτική η απευθείας ανάθεση προµήθειας καυσίµων για κάλυψη αναγκών των 

λεωφορείων του τοµέα αστικής συγκοινωνίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής 

Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Κω,  µέχρι την 

                                                 
1
  Το αναπλ. µέλος ∆ιακογιώργης Ελευθέριος κλήθηκε προς αναπλήρωση του απόντος τακτικού µέλους 

Κιλιµάτου Νικολάου, σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ. 2 του Ν. 3852/2010. 
2
 Το αναπλ. µέλος  Μήτρου Εµµανουήλ κλήθηκε προς αναπλήρωση του απόντος τακτικού µέλους  Ζερβού 

Νικολάου, σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ. 2 του Ν. 3852/2010. 
3
 Το αναπλ. µέλος  Πης Σταµάτιος κλήθηκε προς αναπλήρωση του απόντος τακτικού µέλους Μπαραχάνου 

Αθανασίου, σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ. 2 του Ν. 3852/2010. 
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ολοκλήρωση του ανοικτού διαγωνισµού, ο οποίος θα είναι διεθνής,  η διαδικασία του οποίου 

είναι χρονοβόρα, αφού και τα διαθέσιµα υπόλοιπα είναι περιορισµένα και  β) ενόψει της 

εορτής του Πάσχα και λόγω περιορισµένου χρονικού διαστήµατος πρέπει να ξεκινήσει  

άµεσα η διαδικασία διαγωνισµού προµήθειας Εορταστικού φωτοστολισµού.   

       Στη συνέχεια  ζήτησε από τα µέλη να αποφανθούν για το κατεπείγον των θεµάτων. Υπέρ 

ψήφισαν ο Πρόεδρος και τα όλα τα παρόντα µέλη .  

         Κατόπιν τούτου ο Πρόεδρος εισηγήθηκε  ως κατωτέρω τα  θέµατα της ηµερήσιας 

διάταξης. 

 

ΘΕΜΑ 1
ο
 

ΑΡ. ΑΠΟΦ. : 67 

Ο  Πρόεδρος  εισηγούµενος το 1
ο
 θέµα  της ηµερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι κρίνεται άµεση 

και επιτακτική η προµήθεια καυσίµων (πετρελαίου κίνησης & βενζίνης αµόλυβδης) για 

κάλυψη αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, 

Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Κω τονίζοντας στα µέλη ότι: 

• σύµφωνα µε το άρθρο 4  της από 12-12-2012 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 

τεύχος Α΄240), που κυρώθηκε µε το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18) η διαδικασία 

ανάδειξης προµηθευτών-χορηγητών, για προµήθειες πετρελαιοειδών των νοµικών 

προσώπων των ∆ήµων, πραγµατοποιείται εφεξής από τους οικείους ∆ήµους. Οι ανωτέρω 

προµήθειες πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στον Ενιαίο 

Κανονισµό Προµηθειών των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ), όπως 

αυτός ισχύει κάθε φορά. 

• Σύµφωνα µε την Α.Π. 11543/26-03-2013 εγκύκλιο 3 του Υπουργείου Εσωτερικών δίνεται 

η δυνατότητα, κατ΄ εξαίρεση στους ∆ήµους να προβούν σε απ΄ ευθείας αναθέσεις των 

ανωτέρω προµηθειών, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσει των οικείων διατάξεων.  

• Με την αριθµ. 29/28-03-2013 απόφαση της,  η Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής 

Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Κω, ζητά από 

την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, την σύγκλιση κατεπείγουσας συνεδρίασης για 

προµήθεια υγρών καυσίµων, λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, για την κάλυψη 

αναγκών της Κοινωφελούς, για χρονικό διάστηµα περίπου 3 µηνών και µέχρι την 

ολοκλήρωση του ανοιχτού διαγωνισµού. Επιπλέον, εισηγείται την προµήθεια µε την 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού 

68.240,48 Ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), σε βάρος των  ΚΑ 10.6411.01 και 

10.6411.03,   του προϋπολογισµού της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ έτους 2013, σύµφωνα µε το 

συνηµµένο πίνακα αλλά και τον προγραµµατισµό που έχει γίνει:  

 

Κωδικός αριθµός 

προϋπ/σµού 
Είδος  λίτρα Τιµή/λίτρο Προϋπολογισµός 

 

10.6411.01  Πετρέλαιο κίνησης 
45.000 1,30 58.500,00 

 

10.6411.03  
Βενζίνη αµόλυβδη  

(95 οκτανίων)  
200 1,64 328,00 

Σύνολο  58.828,00 

ΦΠΑ 16 % 9.412,48 

Γενικό Σύνολο  68.240,48 

 

• Σύµφωνα µε το Α.Π. 181/01-04-2013 έγγραφο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής 

Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Κω, η 
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προµήθεια των προαναφερόµενων καυσίµων, µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, 

λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, κρίνεται επιτακτική για την εύρυθµη και οµαλή 

λειτουργία της υπηρεσίας και την κίνηση των λεωφορείων του τοµέα της αστικής 

συγκοινωνίας,  για τους παρακάτω βάσιµους και ουσιαστικούς λόγους: 

� Η αριθµ. 3 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π. 11543/26-03-2013) εκδόθηκε µόλις λίγες 

µέρες πριν και η από 12-12-2012 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η οποία 

κυρώθηκε µε το Ν. 4111/2013  και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτής, δεν γνωστοποιήθηκε 

στην υπηρεσία µας αλλά  λάβαµε γνώση αυτής εντελώς τυχαία πριν λίγες ηµέρες .  

�  Η προηγούµενη άποψη αποδεικνύεται από το γεγονός ότι το διοικητικό συµβούλιο 

της  επιχείρησης την 25/02/2013 είχε λάβει απόφαση (αριθµ. 17) για την διενέργεια 

ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια υγρών καυσίµων και ελαιολιπαντικών για 

κάλυψη των αναγκών της και µάλιστα µε περιορισµό της προθεσµίας για την 

διενέργεια του από (20) σε (10) ηµέρες, µε δεδοµένη την κατεπείγουσα ανάγκη της 

επιχείρησης. ∆εν κατέστη όµως δυνατή η εφαρµογή της, λόγω της αλλαγής της 

διαδικασίας ανάδειξης προµηθευτών-χορηγητών για προµήθειες πετρελαιοειδών των 

νοµικών   προσώπων. 

� Η περίοδος αυτή, για το νησί της Κω, είναι η περίοδος έναρξης της τουριστικής 

περιόδου, γεγονός που σηµαίνει ότι τα λεωφορεία του τοµέα της αστικής 

συγκοινωνίας θα βρίσκονται σε αυξηµένη και συνεχή κίνηση για την εξυπηρέτηση 

του ολοένα και αυξανόµενου αριθµού επισκεπτών αλλά και των εργαζοµένων, από 

και προς τις τουριστικές µονάδες όπου εργάζονται. Μία µέση κατανάλωση καυσίµων 

των λεωφορείων ανά ηµέρα την περίοδο αυτή  ανέρχεται περίπου σε 1.000 λίτρα  

� Οι διαθέσιµες ποσότητες καυσίµων έχουν σχεδόν εξαντληθεί µε πιθανότητα κάποια 

λεωφορεία να κινδυνεύουν να  ακινητοποιηθούν µε ότι αποτέλεσµα µπορεί να έχει 

αυτό, αφού τα οχήµατα αυτά εξυπηρετούν σε καθηµερινή βάση όχι µόνο πολίτες-

εργαζόµενους αλλά και µαθητές, οι οποίοι µεταφέρονται από και προς τα σχολεία 

τους. 

� Έχει ληφθεί, εκ νέου, απόφαση από το διοικητικό συµβούλιο της επιχείρησης για 

έναρξη, από το ∆ήµο, της διαδικασία του ανοικτού διαγωνισµού προµήθειας 

καυσίµων, ο οποίος θα είναι διεθνής,  αλλά επειδή αυτή θα είναι χρονοβόρα (έγκριση 

διενέργειας της προµήθειας από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, έγκριση όρων από την 

Οικονοµική Επιτροπή,  δηµοσίευση σε εφηµερίδες κ.τ.λ.), η απευθείας ανάθεση τη 

δεδοµένη χρονική στιγµή είναι η µόνη λύση για να µην µείνουν τα λεωφορεία χωρίς 

καύσιµα.  

Στο ίδιο έγγραφο τονίζεται ότι η κατάσταση είναι οριακή και οι συνέπειες, από την 

µη προµήθεια καυσίµων, θα είναι απρόβλεπτες τόσο για την τοπική κοινωνία και 

οικονοµία όσο και για την αξιοπιστία του τοπικού τουριστικού προϊόντος αφού ο ρόλος 

της Αστικής Συγκοινωνίας στην εξυπηρέτηση του τουριστικού κοινού και όχι µόνο είναι 

καταλυτικός .        

• Σύµφωνα µε την περίπτωση 4γ΄, της παρ. 3, του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ οι αναθέτουσες 

αρχές µπορούν να συνάπτουν συµβάσεις προµηθειών προσφεύγοντας στη διαδικασία των 

διαπραγµατεύσεων χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, στο βαθµό 

που είναι απόλυτα αναγκαίο, όταν για κατεπείγοντες λόγους οφειλόµενους σε γεγονότα 

που δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν από τις αναθέτουσες αρχές, δεν είναι δυνατό να 

τηρηθούν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται στους ανοικτούς ή κλειστούς 

διαγωνισµούς. Οι περιστάσεις που δικαιολογούν το επείγον δεν πρέπει σε καµιά 

περίπτωση, να οφείλονται στις αναθέτουσες αρχές. 
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• Σύµφωνα µε την περίπτ. δ, της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 η οικονοµική 

επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του 

δήµου και έχει µεταξύ άλλων την αρµοδιότητα να 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 να 

αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, 

παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά 

επείγουσες περιπτώσεις. 

Την ίδια ακριβώς αρµοδιότητα είχε και η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή. Σύµφωνα µε τη Γν. 

ΝΣΚ 164/2007 η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό ΥΠΕΣ∆∆Α- (εγκ. 38 Αρ. 

Πρωτ. 26932/31-5-2007) η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή (η ίδια διάταξη προβλέπεται και στην 

περίπτωση της οικονοµικής επιτροπής και συνεπώς ισχύουν και για την οικονοµική 

επιτροπή) µε τη διάταξη του άρθρου 103 παρ. 2γ’ του ∆.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) καθίσταται 

κατ’ εξαίρεση αρµόδια, εφόσον συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, να 

αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης 

µελετών και εκτέλεσης έργων, εκτός αν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχει διακρατήσει τη 

σχετική αρµοδιότητα µε ειδική απόφασή του ή η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή έχει παραπέµψει 

τη λήψη της σχετικής απόφασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δεν έχει διακρατήσει τη σχετική αρµοδιότητα µε ειδική 

απόφασή του και ούτε η Οικονοµική Επιτροπή έχει παραπέµψει τη λήψη της σχετικής 

απόφασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, συνεπώς η Οικονοµική Επιτροπή έχει την 

αρµοδιότητα, εφόσον συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, να αποφασίζει για 

την απευθείας ανάθεση προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και 

εκτέλεσης έργων.  

 

     Κατ΄ εφαρµογή των προαναφεροµένων:  

• Συντάχθηκαν από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου, κατ΄ εφαρµογή της αριθµ. 120/2013 

απόφασης ∆ηµάρχου, τεχνικές προδιαγραφές στις οποίες φαίνονται οι ποσότητες 

καυσίµων που κρίνονται αναγκαίες  για κάλυψη των αναγκών της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ., 

για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών, ήτοι  45.000,00 λίτρα για πετρέλαιο κίνησης και 

200 λίτρα για βενζίνη αµόλυβδη.  Ο ενδ. Προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των  

68.240,48 € (µε ΦΠΑ).  

•  Εστάλη σε ενδιαφερόµενες εταιρείες πετρελαιοειδών, το Α.Π. 11702/02-04-2013 

έγγραφο-πρόσκληση   προσκόµισης προσφορών για  προµήθεια  καυσίµων.  

 

      Μετά την προαναφερόµενη πρόσκληση κατατέθηκε στο ∆ήµο µία προσφορά, ήτοι αυτή 

της εταιρείας ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.   

       Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού εξέτασε την προσφορά που κατατέθηκε, συνέταξε το 

Α.Π. 12423/08-04-2013 πρακτικό, σύµφωνα µε το οποίο η τεχνική προσφορά της εταιρείας 

ήταν σύµφωνη µε αυτήν που είχε συνταχθεί από το ∆ήµο και η  προσφερόµενη έκπτωση  

ήταν ποσοστό 1% .  Για την βενζίνη αµόλυβδη δεν έδιδε προσφορά.  

 

        Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε στα µέλη την ανάθεση της προµήθειας πετρελαίου 

κίνησης στην εταιρεία  ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε., σύµφωνα µε τη πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης,  

προκειµένου  να   καλυφθούν άµεσα οι ανάγκες  των οχηµάτων   της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. για 

την εύρυθµη λειτουργία του τοµέα της Αστικής Συγκοινωνίας.   

       Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την διάρκεια της οποίας διατυπώθηκαν διάφορες 

απόψεις επί του θέµατος, µεταξύ αυτών και του µέλους Σιφάκη Ηλία, ο οποίος  ανέφερε ότι 
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δεν συµφωνεί µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προµήθειας από το ∆ήµο,   

τακτική την οποία ακολουθεί συχνά τα δύο τελευταία χρόνια. Με την άποψη του συµφωνούν 

και τα µέλη Παπαχρήστου-Ψύρη Ευτέρπη και Μουζουράκης Θεόφιλος.  

        Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  κάλεσε  τα µέλη να ψηφίσουν.  

Υπέρ της πρότασης ψήφισαν ο Πρόεδρος κ. Γιωργαράς Αντώνιος και πέντε (5) µέλη: 1) 

Μαρκόγλου Σταµάτιος, 2) Ρούφα Ιωάννα, 3) ∆ιακογιώργης Ελευθέριος, 4) Μήτρου 

Εµµανουήλ, 5) Πης Σταµάτιος. 

Κατά της πρότασης ψήφισαν τρία (3) µέλη: 1) Σιφάκης Ηλίας, 2) Παπαχρήστου-Ψύρη 

Ευτέρπη, 3) Μουζουράκης Θεόφιλος. 

 

       Η Οικονοµική  Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή θέσεων και απόψεων, 

αφού έλαβε υπόψη της :          

• Την εισήγηση του Προέδρου  

• Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 

• Το άρθρο 4  της από 12-12-2012 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ τεύχος 

Α΄240), που κυρώθηκε µε το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18) 

• Την Α.Π. 11543/26-03-2013 εγκύκλιο 3 του Υπουργείου Εσωτερικών 

• Το άρθρο 3 παρ. 3 περιπτ. 4γ΄ του ΕΚΠΟΤΑ 

• Την περίπτ. δ, της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 

• Τη Γν. ΝΣΚ 164/2007 η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό ΥΠΕΣ∆∆Α 

• Την αριθµ. 29/28-03-2013απόφαση του ∆.Σ. της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. 

• Το Α.Π. 179/28-03-2013 έγγραφο της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. περί προγραµµατισµού 

προµήθειας πετρελαιοειδών της επιχείρησης λόγω εκτάκτων αναγκών 

• Το Α.Π. 181/01-04-2013 έγγραφο της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. 

• Την Α.Π. 120/2013 απόφαση ∆ηµάρχου Κω µε την οποία ορίζεται υπάλληλος του 

∆ήµου για την σύνταξη των τεχνικών όρων και προδιαγραφών  προµήθειας υγρών 

καυσίµων της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. 

• Τις τεχνικές προδιαγραφές/ενδ. προϋπολογισµό  της προµήθειας  

• Το Α.Π. 11702/02-04-2013 έγγραφο-πρόσκληση   προσκόµισης προσφορών 

• Την  προσφορά που κατατέθηκε  

• Το Α.Π. 12423/08-04-2013 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης  

• Την ανάγκη άµεσης προµήθειας καυσίµων για τα οχήµατα του τοµέα της Αστικής 

Συγκοινωνίας της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ., λόγω της κατεπείγουσας κατάστασης που 

έχει δηµιουργηθεί από το γεγονός ότι η διαδικασία ολοκλήρωσης του διεθνούς 

ανοικτού διαγωνισµού είναι χρονοβόρα,  ότι η έκδοση της σχετικής, µε το άρθρο 4 

της από 12-12-2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, εγκυκλίου έγινε  

καθυστερηµένα, ότι οι διαθέσιµες  έχουν σχεδόν εξαντληθεί,  γεγονότα για τα οποία 

σε καµία περίπτωση δεν έχει υπαιτιότητα  η επιχείρηση, διότι οφείλονται σε εντελώς 

απρόβλεπτους και έκτακτους παράγοντες το µέγεθος των οποίων δεν µπορούσε να 

προβλεφθεί    

• Τον προϋπολογισµό της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. για το έτος 2013 σε βάρος των Κ.Α. 

10.6411.01 και 10.6411.03 των οποίων έχουν ψηφισθεί οι σχετικές πιστώσεις µε την 

αριθµ. 29/2013 ∆.Σ. της επιχείρησης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Με έξι (6) ΝΑΙ και τρία (3) ΟΧΙ   

 

ΑΔΑ: ΒΕΑΤΩΛΕ-Ξ9Ι



                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 Α. Αναθέτει την  προµήθεια πετρελαίου κίνησης για κάλυψη αναγκών της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής 

Συγκοινωνίας Κω, λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, στην εταιρεία ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε., µε 

ποσοστό έκπτωσης 1% στη µέση τιµή λιανικής πώλησης του καυσίµου στο Νοµό 

∆ωδεκανήσου, όπως αυτή δίδεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. 

Β. Η συνολική δαπάνη της προµήθειας πετρελαίου  ανέρχεται στο ποσό των   67.860,00 € (µε 

το ΦΠΑ) και η συνολική προϋπολογισθείσα ποσότητα στα 45.000 λίτρα. 

…………………..……….………………………………………………………………….. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής             Τα µέλη 
                                                                             1.   Μαρκόγλου Σταµάτιος  

                                                                             2.   Ρούφα Ιωάννα    

      Γιωργαράς Αντώνιος                                 3.   ∆ιακογιώργης Ελευθέριος 

                                                                                   4.   Μήτρου Εµµανου                                                                 

                                                                             5.   Πης Σταµάτιος  

                                                                             6.   Σιφάκης Ηλίας     

                                                                             7.   Παπαχρήστου-Ψύρη Ευτέρπη  

                                                                             8.   Μουζουράκης Θεόφιλος     

 

ΑΔΑ: ΒΕΑΤΩΛΕ-Ξ9Ι


