
                                                    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
        Από το με αριθμό    2/2011      πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου  Φιλιατών.                           Αριθμός απόφασης  8         /2011 
 

   ΠΕΡΙΛΗΨΗ  Έγκριση της μελέτης  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ και 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2011, ΜΕ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ» και συγκρότηση 
επιτροπών . 

 
       Στις Φιλιάτες και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την  27 η    του μηνός 
Ιανουαρίου  του έτους 2011  ,ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 18:00    συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών ,ύστερα από την με αριθμό  653/21-1-
2011  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στον 
καθένα από τους συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 
3463/2006 [  ΦΕΚ  Α 114/2006 ] 
   Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά 
[27]   μελών βρέθηκαν παρόντα  και τα  είκοσι έξι [26]    ,ήτοι   
      ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
Μπουτάσης Ελευθέριος 
Κωστάρας Σταύρος 
Τάσιος Νικόλαος 
Φερεντίνος Λάμπρος 
Τσέκας Νικόλαος 
Μποροδήμου Γεωργία 
Μπάντιος Ελευθέριος 
Στεργίου Παναγιώτης 
Μάνος Κωνσταντίνος 
Νικολαίδου Ελένη 
Τσότσης Δημήτριος 
Μπεράτης Γεώργιος 
Σωτηρίου Παναγιώτης 
Ρούμπης Γεώργιος 
Λένης Φίλιππος 
Δάλλας Γεώργιος 
Γκίκας Θωμάς 
Φερεντίνος Μιλτιάδης 
Γκίζας Χρήστος 
Μποροδήμος Ιωάννης 
Σπανοπούλου –Σάρρα Ηλιάνα 
Καψάλης Δημήτριος 
Λάγκαρη Ειρήνη 
Μποροδήμος Κωνσταντίνος 
Τόλης Χριστόφορος 
Ρέγκας Λαέρτης 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
Βλάχος Παρασκευάς 



     Ο  κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
    Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι   οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ως και 
οι εκπρόσωποι  των τοπικών κοινοτήτων Δήμου Φιλιατών. 
       Στη συνεδρίαση  κλήθηκε και   παρέστη ο κ. Δήμαρχος  χωρίς ψήφο.  
   Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε  η υπάλληλος του Δήμου 
Φρειδερίκη Ν. Γώγου-Πολιώνη. 
      Πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ομόφωνα 
αποφασίσθηκε  η συζήτηση  του θέματος << Αντικατάσταση Προέδρων  
Διοικητικών Συμβουλίων Νομικών Προσώπων του Δήμου >> και η έκδοση 
ψηφίσματος  για  την  μη μεταφορά  δημοσίων υπηρεσιών που εδρεύουν στην πόλη 
των Φιλιατών στην Ηγουμενίτσα >>   
Ο κ. πρόεδρος εισηγούμενος   το   έκτο [6 ο]   θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε 
τον λόγο στον  κ. Μάνο Κων/νο    ο οποίος    είπε στα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου τα εξής : 

                 Κρίνεται η ανάγκη η προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (diesel, βενζίνη 
αμόλυβδη και βενζίνη super) για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου και πετρελαίου 
θέρμανσης έως την 31/3/2011, προκειμένου να υπάρχει το χρονικό διάστημα να 
καταρτιστεί και ψηφιστεί ο προϋπολογισμός του νέου Δήμου και να γίνει ο ανοικτός 
διαγωνισμός για το υπόλοιπο διάστημα του έτους 2011.  

Με το άρθρο 1 του Ν. 3852/10 συστάθηκε ο Δήμος Φιλιατών, με την συνένωση των Δήμων 
Φιλιατών και Σαγιάδας. Οι συμβάσεις καυσίμων και λιπαντικών των Δήμων που συνενώθηκαν 
έληξαν την 31/12/2010.  Λόγω της  συνένωσης των Δήμων ήταν πρακτικά αδύνατο να γίνει 
προγραμματισμός όλων των ενεργειών και δαπανών του νέου Δήμου.  

Σύμφωνα με τις παρ 1 και 2 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ ορίζονται τα εξής:  

«1.Προμήθεια με "διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης" ή "απευθείας ανάθεση" μπορεί να γίνει 
εάν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις των εδαφίων β και γ 
της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού και της παραγράφου 20 του 
άρθρου 3 του Ν. 1797/1988. Ειδικότερα η περίπτωση του εδαφίου (ζ) της παρ. 20 του άρθρου 
3 του Ν. 1797/1988 δεν εφαρμόζεται προκειμένου για προμήθειες που εμπίπτουν στις διατάξεις 
του Π.Δ. 105/1989. 

2. Προκειμένου να διενεργηθεί η προμήθεια με διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης ή με 
απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου το οποίο 
επιλέγει και τον προμηθευτή, αφού προηγηθεί γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση 
οργάνου. Η απόφαση πρέπει να αιτιολογείται δεόντως, με ρητή αναφορά στις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου που οδήγησαν στην προσφυγή σ' 
αυτή τη διαδικασία και να αναφέρονται, πέραν των στοιχείων (ονομασία και ταχυδρομική 
διεύθυνση) της αναθέτουσας αρχής, η αξία, η ποσότητα και η φύση των αγοραζομένων 
εμπορευμάτων, ο αριθμός των αιτήσεων συμμετοχής (σε περίπτωση αποτυχόντος 
διαγωνισμού), ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται να υποβάλουν προσφορά, 
ενδεχομένως δε, ο αριθμός των υποψηφίων που δεν προκρίθηκαν και οι λόγοι απόρριψης της 
υποψηφιότητάς τους. Η απόφαση αυτή υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από το νομάρχη. Εάν 
η προς εκτέλεση προμήθεια είναι δαπάνη ίσης ή μεγαλύτερης των 200.000 ECU, η απόφαση 
της αναθέτουσας αρχής ή τα κυριότερα σημεία της διαβιβάζονται στην επιτροπή των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με φροντίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον ήθελαν ζητηθούν από 
την Επιτροπή. Σε περίπτωση που η απευθείας ανάθεση αφορά προμήθεια ή δαπάνη της οποίας 
δεν υπερβαίνει κατά είδος, σε ετήσια βάση, το ποσό των επτακοσίων πενήντα χιλιάδων 



(750.000) δραχμών (Σήμερα 15.000 ευρώ, όπως ορίστηκε με την Κ.Υ.Α. αριθ. 27319/02 (ΦΕΚ 
945 Β/24-7-2002) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή εκείνο που ορίζεται στην περίπτωση θ της 
παραγράφου 20 του Ν. 1797/1988 όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, αποφασίζει σχετικά, με 
ανάλογη εφαρμογή των ανωτέρω, ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, μετά από 
προηγούμενη γνώμη του αρμοδίου για την αξιολόγηση οργάνου». 

Σύμφωνα με την περίπτωσηγ4 της παρ 3 του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ οι αναθέτουσες αρχές 
μπορούν επίσης να συνάπτουν τις 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. 

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 Δημαρχιακή Επιτροπή. Σύμφωνα με τη Γν. ΝΣΚ 
164/2007 η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό ΥΠΕΣΔΔΑ- (εγκ. 38 Αρ. Πρωτ. 
26932/31-5-2007) η Δημαρχιακή 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 Δ.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 
Δημοτικό Συμβούλιο έχει διακρατήσει τη σχετική αρμοδιότητα με ειδική απόφασή του ή η 
Δημαρχιακή Επιτροπή έχει παραπέμψει τη λήψη της σχετικής απόφασης στο Δημοτικό 
Συμβούλιο.  

Ανακεφαλαιώνοντας με τις διατάξεις της παρ 1 και 2 του άρθρου 23 και της παρ 3 του άρθρου 3 
του ΕΚΠΟΤΑ απαιτούνται δύο αποφάσεις προκειμένου να γίνει απ’ ευθείας ανάθεση για ποσά 
άνω του ορίου που τίθεται για την ανάθεση με απόφαση Δημάρχου.  

Συγκεκριμένα απαιτείται μία πρώτη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου 
να επιλεγεί ως τρόπος ανάθεσης η απ’ ευθείας ανάθεση στην οποία θα αιτιολογηθούν 
δεόντως οι λόγοι για την προσφυγή στη διαδικασία αυτή καθώς και τα στοιχεία που ορίζονται 
στην παρ 2 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ.  

Η δεύτερη απόφαση με την οποία επιλέγεται ο συγκεκριμένος προμηθευτής λαμβάνεται από την 
Οικονομική Επιτροπή με βάση τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του ν. 3852/10 και τη 
γνωμ. ΝΣΚ 164/2007 η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό ΥΠΕΣΔΔΑ- (εγκ. 38 Αρ. 
Πρωτ. 26932/31-5-2007), έπειτα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης των 
προσφορών.  

Επίσης σύμφωνα με τις παρ 1 και 2 του άρθρου 267 του ν. 3852/ 10 ορίζονται τα εξής:  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051708


«1. Οι δήμοι που συνιστώνται με τον παρόντα νόμο καταρτίζουν τον προϋπολογισμό τους εντός 
του πρώτου τριμήνου του 2011. 
2.Στον προϋπολογισμό του νέου δήμου, εγγράφονται υποχρεωτικά όλες οι υποχρεώσεις και οι 
απαιτήσεις των συνενούμενων δήμων ή κοινοτήτων. Μέχρι την κατάρτιση και ψήφιση του 
προϋπολογισμού του νέου δήμου και πάντως όχι αργότερα από την ανωτέρω προθεσμία, οι 
προϋπολογισμοί των δήμων και κοινοτήτων που συνενώνονται, εκτελούνται ως δωδεκατημόρια 
του προϋπολογισμού του 2010. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, δεν επιτρέπεται να 
γίνει οποιαδήποτε δαπάνη με βάση τον προϋπολογισμό των συνενούμενων δήμων και 
κοινοτήτων, πλην αυτών που αφορούν στις αποδοχές προσωπικού και την καταβολή των 
αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών". 
  
Σύμφωνα με τα ανωτέρω σαφώς δεν θα γίνουν προϋπολογισμοί από τους καταργούμενους 
δήμους, αλλά θα συνταχθεί ενιαίος προϋπολογισμός που θα αφορά το νέο Δήμο, έως την 
31/03/2011. Έως τότε θα εκτελούνται οι προϋπολογισμοί του έτους 2010 προφανώς σωρευτικά 
όλων των Ο.Τ.Α. που συνενώνονται και αναλογικά για τους τρεις αυτούς μήνες.  
Αυτό πρακτικά σημαίνει το εξής για το Δήμο μας στον οποίο συνενώνονται οι δύο Δήμοι 
Φιλιατών και Σαγιάδας.  Στους ΚΑ 6411 «Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων 
(καύσιμα, λιπαντικά διόδια κλπ)»,  των προϋπολογισμών έτους 2010 των δύο Δήμων είχαν 
προβλεφθεί τα ποσά, ως εξής:  

α) για Κ.Α.:10-6641(Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων) 
για τον κατ. Δήμο Φιλιατών το δωδεκατημόριο διαμορφώνεται ως εξής: 142.800,00 : 
12 = 11.900€ Χ 3 μήνες = 35.700,00€ - για τον κατ. Δήμο Σαγιάδας (μαζί με τις 
αναμορφώσεις) το δωδεκατημόριο διαμορφώνεται ως εξής: 26.532,74:12 = 2.211,06 Χ 
3 μήνες = 6.633,19€ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ: 35.700,00€ + 6.633,19€ = 42.333,19€ για το νέο 
Δήμο Φιλιατών. 

 
β) για Κ.Α.:10-6643(Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό) για τον κατ. Δήμο 

Φιλιατών το δωδεκατημόριο διαμορφώνεται ως εξής: 11.900:12 = 991,67€ Χ 3 μήνες 
= 2.975,01€ - για τον κατ. Δήμο Σαγιάδας (μαζί με τις αναμορφώσεις) το 
δωδεκατημόριο διαμορφώνεται ως εξής: 2.533,73 : 12 = 211,15€ Χ 3 μήνες = 633,45€ 
ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ: 2.975,01€ + 633,45€ = 3.608,46€ για το νέο Δήμο Φιλιατών. 

     Έτσι ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της συνολικής απαιτούμενης δαπάνης της 
δημοπρατούμενης προμήθειας για το χρονικό διάστημα από 01/01/2011 έως 31/03/2011, 
ανέρχεται στο ποσό των €45.941,64 (σαράντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια σαράντα ένα ευρώ 
και εξήντα τέσσερα λεπτά) συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α. 23%. 
Το κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί 

της εκατό στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση ημερήσια τιμή λιανικής πώλησης 
(Μ.Λ.Τ.) στο Νομό Θεσπρωτίας για το Πετρέλαιο και την Βενζίνη, όπως αυτό προκύπτει από το 
αρμόδιο Τμήμα Εμπορίου, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. Η δαπάνη θα βαρύνει τους 
κωδικούς 10-6641, 10-6643 του Προϋπολογισμού του Δήμου και θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
Δήμου.   

 
                                  ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ  

1. Την απ’ ευθείας  ανάθεση προμήθειας των καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου,  λόγω 
της κατεπείγουσας κατάστασης που έχει δημιουργηθεί από την έλλειψη καυσίμων στα οχήματα 
και μηχανήματα του Δήμου και το γεγονός ότι οι συμβάσεις προμήθειας καυσίμων έχουν λήξει 
την 31/12/2010.  
2. Οι λόγοι της προσφυγής στη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης είναι οι εξής:  
Α. Αφορά κατεπείγουσα περίπτωση διότι αυτή τη στιγμή όλα τα οχήματα του Δήμου, τα 
απορριμματοφόρα, τα μηχανήματα έργου κλπ δεν μπορούν να κινηθούν αφού έχουν εξαντληθεί 



τα καύσιμα, δεν υπάρχει ενεργή σύμβαση και η κατάσταση εγκυμονεί  τεράστιους κινδύνους για 
τη δημόσια υγεία αλλά και την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.  
Β. Οι πραγματικές περιστάσεις που δικαιολογούν το επείγον οφείλονται σε γεγονότα που δεν 
είναι δυνατό να προβλεφθούν από το Δήμο λόγω  
α) της ιδιάζουσας κατάστασης που δημιουργήθηκε με τη συνένωση των Δήμων και σε καμία 
περίπτωση δεν έχει υπαιτιότητα ο Δήμος αλλά και δεν μπορούσε να προβεί σε οποιαδήποτε 
ενέργεια για να αποτρέψει το γεγονός αυτό, από τη στιγμή που συστάθηκε την 1/1/2011 και τα 
νέα όργανα ανέλαβαν από αυτή την ημερομηνία και μετά τα καθήκοντά τους λόγω των 
προβλέψεων του Ν. 3852/10. Στο άρθρο 1 του ν. 3852/10 οι Δήμοι που προέρχονται από 
συνένωση συστήνονται από 1/1/2011 και οι αντίστοιχοι που συνενώθηκαν Δήμοι καταργούνται. 
Συνεπώς ο νέος Δήμος που προκύπτει είναι ένα νέο Νομικό πρόσωπο και για αυτό το λόγο έχει 
καινούργιο ΑΦΜ. Αυτό σημαίνει ότι σε καμία περίπτωση στο νέο Δήμο δεν μπορούν να 
αποδοθούν ευθύνες για ενδεχόμενες πράξεις ή παραλήψεις που έγιναν πριν την 1/1/2011.  
β) Δεν θα μπορούσε να γίνει πριν τις 31/12/2010 αποτίμηση των πραγματικών αναγκών για το 
σύνολο του νέου Δήμου από τη στιγμή που, αφενός συστάθηκε την 1/1/2011 και αφετέρου 
πρώτα έπρεπε να γίνει απογραφή των οχημάτων, μηχανημάτων κλπ στο σύνολο του 
συνενωμένου Δήμου.  
γ) δεν μπορούσε να γίνει καμία πρόβλεψη και φυσικά κατάρτιση προϋπολογισμού για το έτος 
2011 από τις πρώτες μέρες διότι ο νέος Δήμος συστάθηκε από την 1/1/2011.  
Γ. Δεν είναι δυνατό να τηρηθούν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται στους ανοικτούς ή κλειστούς 
διαγωνισμούς γιατί η κατάσταση είναι εξαιρετικά επείγουσα και τα οχήματα του Δήμου είναι ήδη 
καθηλωμένα με προφανείς κινδύνους για τη δημόσια υγεία αλλά και την εύρυθμη λειτουργία του 
Δήμου. Εξ άλλου εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να γίνει ανοικτός διαγωνισμός για ολόκληρο το 
2011 διότι δεν υπάρχει προϋπολογισμός και θα καθυστερήσει να γίνει  λόγω της ιδιάζουσας 
περίπτωσης της συνένωσης 
Δ. Αφορά μόνο το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα δηλ. έως την 31/03/2011, διάστημα 
έως το οποίο σύμφωνα με το νόμο μπορεί να χρησιμοποιείται σε δωδεκατημόρια ο 
προϋπολογισμός του 2010.  
3. Η αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος ΦΙΛΙΑΤΩΝ (Δ/νση ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 8, ΤΚ. 46 300)  
4. Η ανάθεση αφορά την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών  κλπ τα οποία θα πρέπει να 
πληρούν τις προδιαγραφές των κρατικών διυλιστηρίων 
5. Η ανάθεση θα γίνει έναντι ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της μέσης τιμής 
καυσίμων όπως διαμορφώνεται κάθε φορά επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής 
τιμής κατά την ημέρα παράδοσης του είδους, όπως αυτές προσδιορίζονται από το τμήμα 
Εμπορίου, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.  
6. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης αφορά το χρονικό διάστημα από 01/01/2011  έως 
31/03/2011 
7. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται  στο 10% της συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ, η οποία 
πρέπει να κατατεθεί με την υπογραφή της σύμβασης.  
8. Να υποβάλλουν προσφορά μόνο τα   πρατήρια καυσίμων της περιοχής του Δήμου.  
9. Την απόφαση της ανάθεσης θα λάβει η Οικονομική Επιτροπή έπειτα από γνωμοδότηση της 
αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.  

      Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να 
αποφασίσουν σχετικά. 
   Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την εισήγηση του κ  Μάνου Κων/νου     την διαλογική 
συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και  τις  σχετικές διατάξεις 
                              Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την εισήγηση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ και 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2011, ΜΕ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ» ως αυτή 
κατατέθηκε. 



 
 
        Συγκροτεί  επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών  αποτελούμενη από τρεις δημοτικούς 
υπαλλήλους ως ακολούθως : 
       ΤΑΚΤΙΚΑ 
Κούμπουλης Ηλίας –Πρόεδρος 
Γώγου Φρειδερίκη –μέλος 
Λιόντου Παναγιώτα –μέλος 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 
Θεολόγου Δαμιανός 
Παπαχρήστου Μαρία 
Λώλη Άννα –Μαρία 
 
Συγκροτεί επιτροπή παραλαβής της άνω προμήθειας αποτελούμενη από τρεις δημοτικούς 
υπαλλήλους ως ακολούθως : 
ΤΑΚΤΙΚΑ 
Παπαδοπούλου  Σοφία -πρόεδρος 
Ταφέκη Άρτεμις –μέλος 
Διαμάντη Άννα –μέλος 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 
Βέλης Γρηγόριος 
Δεμερτζή Όλγα 
Θάνος Βασίλειος  

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στα οριζόμενα μέλη και στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Φιλιατών για τις δικές τους ενέργειες. 
   Γι’ αυτό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται από τα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου  
   [ Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό   8       /2011 ] 
   Ο Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη             
Τάσιος  Νίκος                                                                       α.υ 
                                            
                                            Ακριβές απόσπασμα                    
                                              Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 
                                                   Τάσιος  Νίκος 

 
 
 
 
 
 
 
         
 


