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Από το πρακτικό 1/8-1-2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Ελαφονήσου. 
    Στην    Ελαφόνησο σήμερα την  8η  του μηνός Ιανουαρίου  έτους 2014, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  και 
ώρα 10:00΄   η Οικονομική επιτροπή συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων, ύστερα από  τη με αριθμό  4/3-1-2014 πρόσκληση του Προέδρου της 
Οικονομικής επιτροπής, που δημοσιεύτηκε       στον  ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και 
επιδόθηκε με αποδεικτικό στους συμβούλους
  που συμμετέχουν σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη
απόφασης   στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
  Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα προσκληθέντα  7 
μέλη  της Δημαρχιακής επιτροπής ήταν:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                       ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ              
2. ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                 ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   
3. ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ   
4. ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ          
5. ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ                 

Ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Αριθ. Απόφ. 1/2014  ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ             

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίασης και είπε ότι υπάρχει ανάγκη για τη συζήτηση του θέμα-
τος  “ Έκτακτη ανάθεση προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών”  εκτός  ημερήσιας 
διάταξης για τους κάτωθι λόγους:

Ως προς την προμήθεια καυσίμων έχει ανακύψει πρόβλημα καθώς  η σύμβαση 
που είχαμε για την προμήθεια καυσίμων των οχημάτων του Δήμου  μας έληξε στις
31-12-2013 και ο προϋπολογισμός 2014 ο οποίος ψηφίστηκε με την  73/2013 
απόφαση Δ.Σ  δεν έχει εγκριθεί ακόμη από  τον Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελ/σου, Δυτ.Ελλάδας και Ιουνίου . Επιπλέον ο μοναδικός προμηθευτής υγρών καυ-
σίμων του νησιού μας , ΛΙΑΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ , στον οποίο είχαμε αναθέσει την προ-
μήθεια καυσίμων για το έτος  2013 δεν μπορεί πλέον να μας τροφοδοτεί  με καύσι-
μα, όπως και εγγράφως μας γνώρισε, λόγω οικονομικών δυσκολιών του πρατη-
ρίου.

Για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου θε-
ωρώ ότι θα πρέπει να τεθεί το θέμα προς συζήτηση ,παρά το ότι δε  συμπεριλαμ-
βάνεται στην ημερήσια διάταξη.

Η ΟΕ αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου,  την παρ.3 του άρθρου
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75  του Ν 3852/10  και το κατεπείγον του θέματος  

ομόφωνα συμφωνεί με την συζήτηση του ανωτέρω  θέματος ως κατεπείγον , 
πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στη  συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής:

H Oικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 72 παρ.1 περ δ του 
ν.3852/2010 αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθε-
σης προμηθειών ,παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων 
σε εξαιρετικά  επείγουσες περιπτώσεις  

Στο Δήμο μας   έχει παραστεί επιτακτική ανάγκη  για τους λόγους που ανέφερα 
ήδη για την έκτακτη ανάθεση  προμήθειας καύσιμων και λιπαντικών   προκειμένου
να καλυφθούν οι ανάγκες των  οχημάτων  και συγκεκριμένα : πετρέλαιο κίνησης , 
βενζίνη αμόλυβδη, λάδι 20-50, υδραυλικό λάδι Ν 68, VALVOLINI N 90, λιπανιτκό κι-
βωτιου ταχυτήτων ,λάδι βενζινοκινητήρα 20-50. 

Στους ΚΑ 10/6641 και 20/6641 του  υπό έγκριση προϋπολογισμό 2014   έχουμε εγ-
γράψει πιστώσεις 6.500,00 € και 8.500,00€ αντίστοιχα για την ανωτέρω προμήθεια 

Επειδή το μοναδικό πρατήριο εντός νησιού όπως σας προανέφερα αδυνατεί  
πλέον να μας τροφοδοτεί με καύσιμα λόγω οικονομικών δυσκολιών οφείλουμε να
προχωρήσουμε στην ανάθεση της  προμήθειας καυσίμων όπως  και παλιότερα , 
από κάποιο πρατήριο εκτός νησιού.

Από το πρατήριο υγρών καυσίμων  , ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε , ΑΓ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΒΟΙΩΝ, έχουμε λάβει προσφορά σύμφωνα με την οποία αναλαμ-
βάνει να μας προμηθεύει και να μας εξυπηρετεί άμεσα και απρόσκοπτα .Σας τη  
θέτω υπόψη και σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε 
υπόψη της:

• το άρθρο 72 παρ.1δ του Ν 3852/10

• τις πιστώσεις του υπό έγκριση προϋπολογισμού 2014 

• την προσφορά του   ΙΩΑΝΝΗ Κ. ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε , ΑΓ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ
ΒΟΙΩΝ, 

• τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες όπως αναφέρθηκαν  στην εισήγηση του 
Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

• Αναθέτει απ΄ ευθείας στον ΙΩΑΝΝΗ Κ. ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε , ΑΓ ΑΠΟ-
ΣΤΟΛΟΙ ΒΟΙΩΝ, πρατήριο υγρών καυσίμων ,την προμήθεια των παρακάτω
ειδών   καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2014  , συνολικού προϋπολογι-
σμού 15.000,00 €, ως εξής:
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α/α Περιγραφή
είδους

Μονάδα
μέτρησ
ης

ΕΝΔΕΙΚΤ
ΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

Τιμή μονάδας
(χωρίς ΦΠΑ) ΠΡΟ

Υ-
ΠΟΛ

.ΔΑΠΑΝΗ
1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΚΙΝΗΣΗΣ
Λίτρο 9300 Τιμή 

λιανικής 
πώλησης 
πρατηρίου-
τιμή αντλίας

11.230,81

2
ΒΕΝΖΙΝΗ 
ΑΜΟΛΥΒΔΗ

Λίτρο 300 Τιμή 
λιανικής 
πώλησης 
πρατηρίου- 
τιμή αντλίας

444,00

3 ΛΑΔΙ 
DIESEL 
20-50

20 
Λίτρο

3

73,17 219,51
4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ

ΛΑΔΙ Ν 68
 20 
Λίτρο

4
48,78 195,12

5 VALVOLINI
N 90

4 
Λίτρο

2
15,45 30,90

6 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ
ΚΙΒΩΤΙΟΥ 
ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

 Λίτρο 4

6,50 26,00
7 ΛΑΔΙ 

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙ
ΝΗΤΗΡΑ 
20-50

4 
Λίτρο

3

16,26 48,78
ΣΥΝΟΛΟ 12195,12

ΦΠΑ 23% 2804,88
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ 15.000,00

Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφο-
νται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.  Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συ-
νόλου των ποσοτήτων ο προμηθευτής υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του
Δήμου.

• Μετά την έγκριση του προϋπολογισμού 2014 θα ακολουθήσει η διάθεση των σχε-
τικών πιστώσεων .

Η απόφαση έλαβε α.α.    1/2014 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό 1/8  
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   2014 που αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΑΝ.ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ                   ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                     ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ΛΙΑΡΟΥ -ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Ακριβές Αντίγραφο   
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