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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ 

Στην Καρδίτσα σήμερα την 3η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016
και  ώρα  10:00,  η  υπογεγραμμένη  Σταυρούλα  Ζάρρα (υπάλληλος
Δήμου  Καρδίτσας),  τοιχοκόλλησα  στο  προς  τούτο  προορισμένο
μέρος   του  Δημοτικού  Καταστήματος,  αντίγραφο  της  υπ’  αριθ.
281/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής,  που συζητήθηκε
στη συνεδρίαση αυτής στις  25-10-2016
Προς  τούτο  συντάχθηκε  το  παρόν  αποδεικτικό  από  την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
281/2016 

 

Απόσπασμα από το υπ’ αριθ.
31/25-10-2016

Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρδίτσας

 

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες
 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

 
αριθ. πρωτ. 18708/3-11-2016

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΘΕΜΑ
Έγκριση αποφάσεων δημάρχου για απευθείας ανάθεση καυσίμων κίνησης μέχρι την
ολοκλήρωση του δεύτερου διαγωνισμού καυσίμων Δήμου Καρδίτσας και  φορέων
του έτους 2016

Στην Καρδίτσα σήμερα την 25η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα

12.30'  μ.μ,  στο  Δημοτικό  Κατάστημα Καρδίτσας  και  ύστερα από την υπ’  αριθ.  πρωτ.  18046/21-10-2016

έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα

με  τους  ορισμούς  των  άρθρων  73,  74  και  75  του  Ν.  3852/2010,  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Μπακαλάκου Σωτηρία, Πρόεδρος 1) Γαλανόπουλος Κων/νος, Τακτικό Μέλος

2) Σβάρνας Ιωάννης, Αναπλ. Μέλος   2) Παπαδημητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος

3) Κολοκύθα Άλκηστις, Τακτικό Μέλος Αν και κλήθηκαν νόμιμα

4) Τάντος Μιχαήλ, Τακτικό Μέλος

5) Τίκας Τριαντάφυλλος, Τακτικό Μέλος 

6) Ψημμένος Κων/νος, Τακτικό Μέλος

7) Τσιρέπα Ευαγγελή, Τακτικό Μέλος

8) Κρανιάς Βασίλειος, Τακτικό Μέλος
            Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 9 μελών, 
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παρόντες ήταν οι 8, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 75

του  Ν.3852/2010  «Περί  κύρωσης  του  Δημοτικού  &  Κοινοτικού  Κώδικος»)  εισέρχεται  στη  συζήτηση του

αναγραφόμενου στην πρόσκληση θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση σχετικά με  έγκριση αποφάσεων δημάρχου
για  απ'  ευθείας  ανάθεση  καυσίμων  κίνησης  μέχρι  την  ολοκλήρωση  του  δεύτερου
διαγωνισμού καυσίμων Δήμου Καρδίτσας και φορέων του έτους 2016 και αφού έλαβε
υπόψη: 

1. Την εισήγηση του αρμόδιου υπαλλήλου του δήμου Καρδίτσας Αγγέλου Γεώργιου που
έχει ως εξής:
        “Η προμήθεια κάθε είδους αγαθών από τους Ο.Τ.Α α΄ βαθμού διενεργείται κατά κα-

νόνα κατόπιν δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού. Κατ’ εξαίρεση, όμως, είναι δυ-
νατή η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της σχετικής
προκήρυξης (απευθείας ανάθεση), (Σύμφωνα με την περίπτωση γ4 της παρ 3 του άρθρου
3 του ΕΚΠΟΤΑ) και μάλιστα ανεξαρτήτως του ποσού, στο οποίο ανέρχεται η δαπάνη για
την εν λόγω προμήθεια, μόνον όμως εφόσον συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμες προϋπο-
θέσεις, ήτοι κατεπείγουσα ανάγκη, οφειλόμενη σε γεγονότα απρόβλεπτα και μη απορρέο-
ντα από δική της ευθύνη. Αρμόδιο δε όργανο για να αποφασίσει την απευθείας ανάθεση
για λόγους κατεπείγοντος είναι  η οικονομική επιτροπή, η σχετική απόφαση της οποίας
πρέπει να φέρει πλήρη και ειδική αιτιολογία, αναφερόμενη στους λόγους για τους οποίους
αποφασίζεται η προσφυγή στην εν λόγω εξαιρετική διαδικασία, ενώ στις περιπτώσεις που
η αναβολή λήψης απόφασης απειλεί άμεσα τα συμφέροντα του Δήμου, νομίμως λαμβάνει
τη σχετική απόφαση ο ίδιος ο Δήμαρχος, υπό την προϋπόθεση όμως ότι αυτή θα υποβλη-
θεί προς έγκριση στην επόμενη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής. Στοιχειοθετείται η
συνδρομή κατεπείγουσας και έκτακτης ανάγκης, που συνίσταται στην αποτροπή του κιν-
δύνου διακοπής.
       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 523/2008 η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό ΥΠΕΣΔΔΑ- (εγκ. 48 Αρ. Πρωτ.
73124/30-12-2008)  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
αρμόδιο  όργανο  να  αποφασίσει  για  τη  διενέργεια  προμήθειας  με  απευθείας  ανάθεση
ανεξαρτήτως  ορίου  προϋπολογιζόμενης  δαπάνης,  κατά  το  σκέλος  και  μόνον  που
συνυφαίνεται με τη συνδρομή εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, 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. 
    Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  δεν  έχει  διακρατήσει  τη  σχετική  αρμοδιότητα  με  ειδική

απόφασή του και ούτε η Οικονομική Επιτροπή έχει  παραπέμψει  τη λήψη της σχετικής
απόφασης  στο  Δημοτικό  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. 
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     Ο Δήμος Καρδίτσας, πρέπει κατεπειγόντως να προβεί σε προμήθεια καυσίμων κίνησης,
για τις ανάγκες του διότι: 
    α. Αφορά κατεπείγουσα περίπτωση, καθώς αυτή τη στιγμή όλα τα οχήματα του Δήμου,

τα απορριμματοφόρα, τα μηχανήματα έργου κ.λ.π. δεν μπορούν να κινηθούν, αφού έχουν
εξαντληθεί  τα  καύσιμα,  δεν  υπάρχουν  πλέον  ενεργές  συμβάσεις  και  η  κατάσταση
εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για τη δημόσια υγεία  και ασφάλεια των κατοίκων αλλά
και την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.          
    β.  Οι πραγματικές περιστάσεις που δικαιολογούν το επείγον οφείλονται σε γεγονότα

που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν από το Δήμο λόγω: 
     της ιδιάζουσας κατάστασης που δημιουργήθηκε με την απόρριψη της προσφοράς του

διαγωνιζομένου  Τσίτρα  Ιωάννη  στον  ανοιχτό  ηλεκτρονικό  διαγωνισμό  καυσίμων
λιπαντικών  που  διενέργησε  ο  δήμος  Καρδίτσας  για  το  έτος  2016.  Ο  υποψήφιος
προμηθευτής έδωσε έκπτωση πάνω από τα οριζόμενα στην διακήρυξη της προμήθειας με
αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του για τα καύσιμα κίνησης. Στην συγκεκριμένη κατηγορία
καυσίμων δεν υπήρχε άλλος υποψήφιος ανάδοχος. Ο διαγωνισμός είχε προκηρυχτεί ξανά
για τα καύσιμα κίνησης για τις 14/06/2016. 

    Ο δήμος  Καρδίτσας ξεκίνησε  τη διαδικασία  για  την συγκεκριμένη  προμήθεια  τον
Οκτώβριο του 2015 με  απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του περί Καθορισμού του
τρόπου διενέργειας διαγωνισμού καυσίμων – λιπαντικών για το έτος 2016.  Οι ψηφίσεις
των αντιστοίχων πιστώσεων για την προμήθεια  έγιναν  στις 13/1/2016 με την 04/2016
απόφαση  Ο.Ε.,   ενώ   η  διεξαγωγή  του  διαγωνισμού   είχε  οριστεί  στις  23/02/2016
ημερομηνία αποσφράγισης των ηλεκτρονικών προσφορών μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

       Όλοι οι προαναφερόμενοι λόγοι, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η διαδικασία του
διεθνούς  διαγωνισμού,  με  την οποία  διενεργείται  ξανά ο  δεύτερος  διαγωνισμός   είναι
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ  χρονοβόρα  (αφού  απαιτείται:  μεγάλο  χρονικό  διάστημα  δημοσίευσης  της
περίληψης του διαγωνισμού πριν τη διενέργεια του  στην επίσημη  εφημερίδα  της Ε.Ε.,
στάδιο  διενέργειας,  αξιολόγησης  τεχνικών  προσφορών,  αξιολόγησης   οικονομικών
προσφορών, κατακύρωση από Ο.Ε., έλεγχος νομιμότητας από Αποκεντρωμένη Διοίκηση,
προσυμβατικός έλεγχος από το Ε.Σ.) καθιστούν επιτακτική την απευθείας ανάθεση για την
εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών. 

       Η όλη καθυστέρηση, δεν δύναται να αποδοθεί σε αμέλεια των οργάνων του Δήμου.
Εξάλλου,  η  επιλογή  της  προσφυγής,  κατά  την  κρίση  των  αρμοδίων  οργάνων,  στη
διαδικασία  της  απευθείας  ανάθεσης  για  λόγους  κατεπείγοντος,  κατ’  απόκλιση  από  το
γενικό κανόνα διενέργειας ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού, είναι επιτρεπτή ανεξαρτήτως
του ποσού της συμβάσεως. 

      Για τους λόγους αυτούς εισηγούμαστε
 την προσφυγή στη  διαδικασία της απευθείας  ανάθεσης για  την  προμήθεια  καυσίμων
κίνησης ( πετρελαίου κίνησης και αμόλυβδης βενζίνης ), του Δήμου μας, έως την λήξη
του  προσυμβατικού ελέγχου του διαγωνισμού Καυσίμων κίνησης έτους 2016, στάδιο στο
οποίο βρίσκεται ο διαγωνισμός. 

        

      Ως  προμηθευτής προτάθηκε  ο  κ.  ΤΣΙΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   (Α.Φ.Μ.  116116694),
πρατηριούχος υγρών καυσίμων Καρδίτσας, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός προσφέρων στο
φετινό  διαγωνισμό  καυσίμων  για  το  μέρος  που  αφορά  το  πετρέλαιο  κίνησης  και  την
αμόλυβδη βενζίνη 2016. 
      Ο κ. Τσίτρας προσέφερε  τα αναφερόμενα καύσιμα με έκπτωση 2,14% για το

πετρέλαιο κίνησης και  & 2,08% για την βενζίνη. 
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        Η τιμή των καυσίμων θα υπολογίζεται  στην εκάστοτε διαμορφούμενη, στην πόλη
Καρδίτσας,  μέση  λιανική  τιμή  πώλησης  των  καυσίμων  την  ημέρα  παράδοσης,
αφαιρουμένου του Φ.Π.Α., όπως αυτή θα πιστοποιείται από το τμήμα Εμπορίου Καρδίτσας
της Π.Ε. Καρδίτσας. Οι  αποφάσεις  που τίθενται προς έγκριση είναι οι  ακόλουθες:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ 24/06/2016
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10794

ΑΠΟΦΑΣΗ
Αρ. 477 /2016 (Δ)

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
« ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ »  TOY ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις  διατάξεις  των άρθρων 86   και  209 του  N.  3463/2006(Δ.Κ.Κ.)   &  τις  διατάξεις  του  Ν.
3852/10.

2. Tην με αρ. 11389/93 Υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την οποία εφαρμόζεται από 1/9/1993
ο      ΕΚΠΟΤΑ στους ΟΤΑ. (ΑΡΘΡΑ 4 ΚΑΙ 23)

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 13 εδαφ VIIΙ του Ν.2286/95, όπως αυτές συμπληρώθηκαν με
τις  διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν 2503/97.

4. Τη με αρ. 27319/2002 ΚΥΑ Υπουργών ΕΣΔΔΑ και Ανάπτυξης.
5. Την υπάρχουσα Τεχνική Έκθεση 
6. Την γνωμοδότηση της  Επιτροπής Αξιολόγησης και  Διενέργειας Διαγωνισμών & Απευθείας

αναθέσεων ( αρ 46 ΕΚΠΟΤΑ ) 
7. Το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη για τη συγκεκριμένη προμήθεια, καθώς αυτή τη στιγμή όλα τα

οχήματα  του  Δήμου,  τα  απορριμματοφόρα,  τα  μηχανήματα  έργου  κ.λπ.  δεν  μπορούν  να
κινηθούν, αφού έχουν εξαντληθεί τα καύσιμα, δεν υπάρχουν πλέον ενεργές συμβάσεις και η
κατάσταση εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια των κατοίκων,
αλλά και την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι διαδικασίες
του  σχετικού  διαγωνισμού  (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ  για  το  έτος  2016  δεύτερος
διαγωνισμός). 

8. Την ύπαρξη πίστωσης στον προϋπολογισμό του δήμου Καρδίτσας για το έτος 2016 στους ΚΑ:
20-6641.0001  30-6641.0001  35-6641.0001. 

                                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.  Την  διενέργεια  προμήθειας  «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  ΚΙΝΗΣΗΣ»  για  τις  ανάγκες  του  Δήμου,
προϋπολογισμού  4.900,00€ με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης μέχρι την ολοκλήρωση της
διαδικασίας του διαγωνισμού ΚΑΥΣΙΜΩΝ ( ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ) για το έτος 2016.

   Εγκρίνουμε τις  τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω προμήθειας.
  Αναθέτουμε στην επιχείρηση ΤΣΙΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  (Α.Φ.Μ. 116116694) την προμήθεια πετρελαίου
κίνησης, όπως παραπάνω:  έναντι ποσού 4.900,00€   με το Φ.Π.Α.

2.   Η πληρωμή της αξίας των ανωτέρω ειδών συνολικού ποσού 4.900,00€  θα γίνεται κάθε φορά με
την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.



ΑΔΑ:6Β1ΕΩΕΗ-ΩΟ4 

Η διάθεση της πίστωσης έχει γίνει με την  4/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου
Καρδίτσας. 

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ 01/08/2016
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 12976

ΑΠΟΦΑΣΗ
Αρ. 601/2016 (Δ)

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
« ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ »  TOY ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 86  και 209 του N. 3463/2006(Δ.Κ.Κ.)  & τις διατάξεις
του Ν.    3852/10.
2.  Tην με αρ. 11389/93 Υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την οποία εφαρμόζεται
από 1/9/1993 ο      ΕΚΠΟΤΑ στους ΟΤΑ. (ΑΡΘΡΑ 4 ΚΑΙ 23)
3.   Τις  διατάξεις  του  άρθρου  2  παρ.  13  εδαφ  VIIΙ  του  Ν.2286/95,  όπως  αυτές
συμπληρώθηκαν με τις  διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν 2503/97.

      4.   Τη με αρ. 27319/2002 ΚΥΑ Υπουργών ΕΣΔΔΑ και Ανάπτυξης.
5.   Την υπάρχουσα Τεχνική Έκθεση 
6.   Την γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης και Διενέργειας Διαγωνισμών &
Απευθείας      αναθέσεων ( αρ 46 ΕΚΠΟΤΑ ) 
7.   Το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη για τη συγκεκριμένη προμήθεια, καθώς αυτή τη
στιγμή όλα τα οχήματα του Δήμου, τα απορριμματοφόρα, τα μηχανήματα έργου κ.λπ.
δεν μπορούν να κινηθούν, αφού έχουν εξαντληθεί τα καύσιμα, δεν υπάρχουν πλέον
ενεργές συμβάσεις και η κατάσταση εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για τη δημόσια
υγεία  και ασφάλεια των κατοίκων, αλλά και την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και
δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι διαδικασίες του σχετικού διαγωνισμού (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ για το έτος 2016 δεύτερος διαγωνισμός). 
8.  Την ύπαρξη πίστωσης στον προϋπολογισμό του δήμου Καρδίτσας για το έτος 2016
στους ΚΑ:   20-6641.0001  30-6641.0001  35-6641.0001. 

                                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.  Την  διενέργεια  προμήθειας  «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  ΚΙΝΗΣΗΣ»  για  τις  ανάγκες  του  Δήμου,
προϋπολογισμού  4.900,00€ με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης μέχρι την ολοκλήρωση της
διαδικασίας του διαγωνισμού ΚΑΥΣΙΜΩΝ ( ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ) για το έτος 2016.

   Εγκρίνουμε τις  τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω προμήθειας.
  Αναθέτουμε στην επιχείρηση ΤΣΙΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  (Α.Φ.Μ. 116116694) την προμήθεια πετρελαίου
κίνησης, όπως παραπάνω:  έναντι ποσού 4.900,00€   με το Φ.Π.Α.



ΑΔΑ:6Β1ΕΩΕΗ-ΩΟ4 

2.   Η πληρωμή της αξίας των ανωτέρω ειδών συνολικού ποσού 4.900,00€  θα γίνεται κάθε φορά με
την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

Η διάθεση της πίστωσης έχει γίνει με την  4/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου
Καρδίτσας. 

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19/09/2016
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 15652

ΑΠΟΦΑΣΗ
Αρ. 751 /2016 (Δ)

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
« ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ »  TOY ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 Έχοντας υπόψη: 
1.  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

  2.  Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
 3.  Την παρ.4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006,όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22
      του Ν. 3536/2007.
 4.  Την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης  προμήθειας 
5.  Την  υπάρχουσα Τεχνική Έκθεση 

6.  Το γεγονός ότι  υπάρχει ανάγκη για τη συγκεκριμένη προμήθεια, καθώς αυτή τη στιγμή όλα τα
οχήματα του Δήμου, τα απορριμματοφόρα, τα μηχανήματα έργου κ.λπ. δεν μπορούν να κινηθούν,
αφού έχουν εξαντληθεί  τα καύσιμα, δεν υπάρχουν πλέον ενεργές συμβάσεις και  η κατάσταση
εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια των κατοίκων, αλλά και την
εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και  δεν έχουν ολοκληρωθεί  ακόμη οι  διαδικασίες  του σχετικού
διαγωνισμού (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ για το έτος 2016 δεύτερος διαγωνισμός).

7. Την ύπαρξη πίστωσης στον προϋπολογισμό του δήμου Καρδίτσας για το έτος 2016 στους  
ΚΑ: 20-6641.0001  30-6641.0001  35-6641.0001 10-6641.0001

                                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.   Την διενέργεια   προμήθειας   «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ»  για   τις   ανάγκες   του     Δήμου,
προϋπολογισμού  4.900,00€ ( 3.951,61€  Χωρίς ΦΠΑ) με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης
μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού ΚΑΥΣΙΜΩΝ ( ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ )
για το έτος 2016.

  Εγκρίνουμε τις  τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω προμήθειας.
  Αναθέτουμε στην επιχείρηση ΤΣΙΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  (Α.Φ.Μ. 116116694) την προμήθεια πετρελαίου
κίνησης, όπως παραπάνω:  έναντι ποσού 4.900,00€   με το Φ.Π.Α.

2.  Η πληρωμή της αξίας των ανωτέρω ειδών συνολικού ποσού 4.900,00€  θα γίνεται κάθε φορά με
την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.



ΑΔΑ:6Β1ΕΩΕΗ-ΩΟ4 

Η διάθεση της πίστωσης έχει γίνει με την  4/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου
Καρδίτσας. 

                                                                                                      Ο Δήμαρχος Καρδίτσας

                                                                                                            ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ 29/09/2016
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16336

ΑΠΟΦΑΣΗ
Αρ. 779/2016 (Δ)

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
« ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ »  TOY ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

ΕΤΟΥΣ 2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 Έχοντας υπόψη: 
1.  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

  2.  Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
 3.  Την παρ.4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006,όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22
      του Ν. 3536/2007.
 4.  Την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης  προμήθειας 
5.  Την  υπάρχουσα Τεχνική Έκθεση 

6.  Το γεγονός ότι  υπάρχει ανάγκη για τη συγκεκριμένη προμήθεια, καθώς αυτή τη στιγμή όλα τα
οχήματα του Δήμου, τα απορριμματοφόρα, τα μηχανήματα έργου κ.λπ. δεν μπορούν να κινηθούν,
αφού έχουν εξαντληθεί  τα καύσιμα, δεν υπάρχουν πλέον ενεργές συμβάσεις και  η κατάσταση
εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια των κατοίκων, αλλά και την
εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και  δεν έχουν ολοκληρωθεί  ακόμη οι  διαδικασίες  του σχετικού
διαγωνισμού (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ για το έτος 2016 δεύτερος διαγωνισμός).

7. Την ύπαρξη πίστωσης στον προϋπολογισμό του δήμου Καρδίτσας για το έτος 2016 στους  
ΚΑ: 20-6641.0001  30-6641.0001  35-6641.0001 10-6641.0001

                                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.  Την διενέργεια  προμήθειας  «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ»  για  τις  ανάγκες  του    Δήμου, 
προϋπολογισμού 4.900,00€ ( 3.951,61€  Χωρίς ΦΠΑ) με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης 
μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού ΚΑΥΣΙΜΩΝ ( ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ) 
για το έτος 2016.

Εγκρίνουμε τις  τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω προμήθειας.
     Αναθέτουμε στην επιχείρηση ΤΣΙΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  (Α.Φ.Μ. 116116694) την προμήθεια πετρελαίου
κίνησης, όπως παραπάνω:  έναντι ποσού 4.900,00€   με το Φ.Π.Α.



ΑΔΑ:6Β1ΕΩΕΗ-ΩΟ4 

2.   Η πληρωμή της αξίας των ανωτέρω ειδών συνολικού ποσού 4.900,00€  θα γίνεται κάθε φορά
με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

Η διάθεση της πίστωσης έχει γίνει με την 4/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου 
Καρδίτσας. 

                                                                                                           Ο Δήμαρχος Καρδίτσας

                                                                                                            ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ 07/10/2016
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16961

ΑΠΟΦΑΣΗ
Αρ. 824/2016 (Δ)

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
« ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ »  TOY ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

ΕΤΟΥΣ 2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 Έχοντας υπόψη: 
1.  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

  2.  Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
 3.  Την παρ.4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006,όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22
      του Ν. 3536/2007.
 4.  Την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης  προμήθειας 
5.  Την  υπάρχουσα Τεχνική Έκθεση 

6.  Το γεγονός ότι  υπάρχει ανάγκη για τη συγκεκριμένη προμήθεια, καθώς αυτή τη στιγμή όλα τα
οχήματα του Δήμου, τα απορριμματοφόρα, τα μηχανήματα έργου κ.λπ. δεν μπορούν να κινηθούν,
αφού έχουν εξαντληθεί  τα καύσιμα, δεν υπάρχουν πλέον ενεργές συμβάσεις και  η κατάσταση
εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια των κατοίκων, αλλά και την
εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και  δεν έχουν ολοκληρωθεί  ακόμη οι  διαδικασίες  του σχετικού
διαγωνισμού (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ για το έτος 2016 δεύτερος διαγωνισμός).

7. Την ύπαρξη πίστωσης στον προϋπολογισμό του δήμου Καρδίτσας για το έτος 2016 στους  
ΚΑ: 20-6641.0001  30-6641.0001  35-6641.0001 10-6641.0001

                                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.   Την διενέργεια   προμήθειας   «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ»   για   τις   ανάγκες   του     Δήμου,
προϋπολογισμού  4.900,00€ ( 3.951,61€  Χωρίς ΦΠΑ) με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης
μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού ΚΑΥΣΙΜΩΝ ( ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ )
για το έτος 2016.

Εγκρίνουμε τις  τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω προμήθειας.



ΑΔΑ:6Β1ΕΩΕΗ-ΩΟ4 

     Αναθέτουμε στην επιχείρηση ΤΣΙΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  (Α.Φ.Μ. 116116694) την προμήθεια πετρελαίου
κίνησης, όπως παραπάνω:  έναντι ποσού 4.900,00€   με το Φ.Π.Α.

2.   Η πληρωμή της αξίας των ανωτέρω ειδών συνολικού ποσού 4.900,00€  θα γίνεται κάθε φορά με
την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

Η διάθεση της πίστωσης έχει γίνει με την  4/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου
Καρδίτσας. 

                                                                                                           Ο Δήμαρχος Καρδίτσας

                                                                                                            ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ τηλ.2441350797
Δ/ΝΣΗ :ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 1
ΚΑΡΔΙΤΣΑ 18/10/2016
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 17780

ΑΠΟΦΑΣΗ
Αρ. 1288/2016 (Δ)

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
« ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ »  TOY ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

ΕΤΟΥΣ 2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 Έχοντας υπόψη: 
1.  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2.  Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
3.  Την παρ.4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006,όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22
      του Ν. 3536/2007.
4.  Την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης  προμήθειας 
5.  Την  υπάρχουσα Τεχνική Έκθεση 

6.  Το γεγονός ότι  υπάρχει ανάγκη για τη συγκεκριμένη προμήθεια, καθώς αυτή τη στιγμή όλα τα
οχήματα  του  Δήμου,  τα  απορριμματοφόρα,  τα  μηχανήματα  έργου  κ.λπ.  δεν  μπορούν  να
κινηθούν,  αφού έχουν εξαντληθεί  τα καύσιμα,  δεν υπάρχουν πλέον ενεργές συμβάσεις και  η
κατάσταση εγκυμονεί  τεράστιους κινδύνους για τη δημόσια υγεία και  ασφάλεια των κατοίκων,
αλλά και την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι διαδικασίες του
σχετικού διαγωνισμού (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ για το έτος 2016 δεύτερος διαγωνισμός).

7. Την ύπαρξη πίστωσης στον προϋπολογισμό του δήμου Καρδίτσας για το έτος 2016 στους  
ΚΑ: 20-6641.0001  30-6641.0001  35-6641.0001 10-6641.0001

                                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ



ΑΔΑ:6Β1ΕΩΕΗ-ΩΟ4 

1.  Την διενέργεια  προμήθειας  «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ»  για  τις  ανάγκες  του    Δήμου, 
προϋπολογισμού 4.900,00€ ( 3.951,61€  Χωρίς ΦΠΑ) με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης 
μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού ΚΑΥΣΙΜΩΝ ( ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ) 
για το έτος 2016.

  Εγκρίνουμε τις  τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω προμήθειας.
  Αναθέτουμε στην επιχείρηση ΤΣΙΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με στοιχειά επικοινωνίας, οδός:Σαρανταπόρου 56 
πόλη:Καρδίτσα με (Α.Φ.Μ. 116116694) την προμήθεια «πετρελαίου κίνησης», όπως  παραπάνω:  
έναντι ποσού 4.900,00€   με το Φ.Π.Α.

2.   Η πληρωμή της αξίας των ανωτέρω ειδών συνολικού ποσού 4.900,00€  θα γίνεται κάθε φορά με 
την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

Η διάθεση της πίστωσης έχει γίνει με την 4/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου 
Καρδίτσας. 

                                                                                                           Ο Δήμαρχος Καρδίτσας

                                                                                                            ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
2.α.Την υπ' αριθμ. 477/2016 (Δ) απόφαση του Δημάρχου Καρδίτσας περί εκτέλεσης με
απευθείας ανάθεση προμήθειας « ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ »  του Δήμου Καρδίτσας

  β.Την υπ' αριθμ. 601/2016 (Δ) απόφαση του Δημάρχου Καρδίτσας περί εκτέλεσης με
απευθείας ανάθεση προμήθειας « ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ »  του Δήμου Καρδίτσας

  γ.Την υπ' αριθμ. 751/2016 (Δ) απόφαση του Δημάρχου Καρδίτσας περί εκτέλεσης με
απευθείας ανάθεση προμήθειας « ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ »  του Δήμου Καρδίτσας

  δ.Την υπ' αριθμ. 779/2016 (Δ) απόφαση του Δημάρχου Καρδίτσας περί εκτέλεσης με
απευθείας ανάθεση προμήθειας « ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ »  του Δήμου Καρδίτσας

  ε.Την υπ' αριθμ. 824/2016 (Δ) απόφαση του Δημάρχου Καρδίτσας περί εκτέλεσης με
απευθείας ανάθεση προμήθειας « ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ »  του Δήμου Καρδίτσας

 στ.Την υπ' αριθμ. 1288/2016 (Δ) απόφαση του Δημάρχου Καρδίτσας περί εκτέλεσης με
απευθείας ανάθεση προμήθειας « ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ »  του Δήμου Καρδίτσας

     για το λόγο ότι υπάρχει ανάγκη για τις συγκεκριμένες προμήθειες, επειδή την παρούσα
χρονική στιγμή όλα τα οχήματα του Δήμου, τα απορριμματοφόρα, τα μηχανήματα έργου
κλπ δεν μπορούν να κινηθούν αφού έχουν εξαντληθεί τα καύσιμα, δεν υπάρχουν πλέον
ενεργές συμβάσεις και η κατάσταση εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για τη δημόσια υγεία
και ασφάλεια των κατοίκων, αλλά και την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και δεν έχουν
ολοκληρωθεί ακόμη οι διαδικασίες του δεύτερου διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων του
Δήμου Καρδίτσας καθώς και των φορέων του για το έτος 2016. 

3.3. Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 2 και 72 Ν. 3852/2010 Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 2 και 72 Ν. 3852/2010

4. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής

                                              Αποφάσισε ομόφωνα



ΑΔΑ:6Β1ΕΩΕΗ-ΩΟ4 

1. Εγκρίνει την υπ' αριθμ. 477/2016 (Δ) απόφαση του Δημάρχου Καρδίτσας περί εκτέλε-
σης με απευθείας ανάθεση προμήθειας « ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ »  του Δήμου Καρδί-
τσας

2. Εγκρίνει την υπ' αριθμ. 601/2016 (Δ) απόφαση του Δημάρχου Καρδίτσας περί εκτέλε-
σης με απευθείας ανάθεση προμήθειας « ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ »  του Δήμου Καρδί-
τσας

3. Εγκρίνει την υπ' αριθμ. 751/2016 (Δ) απόφαση του Δημάρχου Καρδίτσας περί εκτέλε-
σης με απευθείας ανάθεση προμήθειας « ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ »  του Δήμου Καρδί-
τσας

4. Εγκρίνει την υπ' αριθμ. 779/2016 (Δ) απόφαση του Δημάρχου Καρδίτσας περί εκτέλε-
σης με απευθείας ανάθεση προμήθειας « ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ »  του Δήμου Καρδί-
τσας

5. Εγκρίνει την υπ' αριθμ. 824/2016 (Δ) απόφαση του Δημάρχου Καρδίτσας περί εκτέλε-
σης με απευθείας ανάθεση προμήθειας « ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ »  του Δήμου Καρδί-
τσας

6. Εγκρίνει την υπ' αριθμ. 1288/2016 (Δ) απόφαση του Δημάρχου Καρδίτσας περί εκτέλε-
σης με απευθείας ανάθεση προμήθειας « ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ »  του Δήμου Καρδί-
τσας

  για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας. 
         
   
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό 
281/2016
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ...........
Πιστό Αντίγραφο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                               ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ  


