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ΠΡΟΣ 
τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
ΘΕΜΑ:   Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προµήθειας Υγρών Καυσίµων και Λιπαντικών,  

Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Ποσού 
 
Σύµφωνα:  
 
1. Με την παρ. 1 εδαφ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η Οικονοµική Επιτροπή «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  αποφασίζει 
αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, 
εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.  
 
2. Το Τµήµα Προµηθειών απέστειλε ενηµέρωση (7.7.2016) στη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος ότι το 
υπόλοιπο της υπάρχουσας σύµβασης καυσίµων είναι 60.302,88 € και µε τα σηµερινά δεδοµένα 
(ρυθµός κατανάλωσης) το ποσό αυτό επαρκεί έως 15.8.2016.  
Επειδή η αποσφράγιση του σχετικού ηλεκτρονικού, διεθνή διαγωνισµού που έχει προκηρυχθεί (159 
ΑΟΕ της 24.5.2016) θα γίνει στις 22.7.2016 και εκτιµάται ότι µέχρι την υπογραφή της σύµβασης θα 
παρέλθει διάστηµα 3 – 4 µηνών τουλάχιστον, προκύπτει ότι ο ∆ήµος µέχρι να αναδείξει ανάδοχο 
προµήθειας καυσίµων και λιπαντικών (µε τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό που προαναφέρθηκε), δηλαδή 
στο τέλος Νοεµβρίου 2016, έχει ανάγκη επιπλέον δαπάνης ποσού 140.000 € τουλάχιστον (40.000 
€/µήνα x  3,5 µήνες = 140.000€). 
 
3. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε για  

• την έγκριση της επείγουσας απευθείας ανάθεσης υγρών καυσίµων και λιπαντικών στην 
εταιρία ∆ΗΜ. Λ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ – ΕΛ. Λ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Ο.Ε. (η οποία είναι ήδη ανάδοχος της 
εν λόγω προµήθειας από το σχετικό διαγωνισµό του 2015), µε τους ίδιους όρους µε την 
τρέχουσα σύµβαση, για συνολικό ποσό 150.000 € µε χρέωση των  

o Κ.Α. 10.6641.0003 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για Κίνηση 
Μεταφορικών Μέσων» για ποσό 12.000€,  

o Κ.Α. 15.6641.0003 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων για Κίνηση Μεταφορικών Μέσων» 
για ποσό 10.000€,  

o Κ.Α. 20.6641.0003 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για Κίνηση 
Μεταφορικών Μέσων» για ποσό 20.000€,  

o Κ.Α. 25.6641.0003 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για Κίνηση 
Μεταφορικών Μέσων» για ποσό 15.000€,  

o Κ.Α. 35.6641.0003 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για Κίνηση 
Μεταφορικών Μέσων» για ποσό 73.000€, και 

o Κ.Α. 70.6641.0003 µε τίτλο «Προµήθεια Καυσίµων και Λιπαντικών για Κίνηση 
Μεταφορικών Μέσων» για ποσό 20.000€, καθώς επίσης  

• την έγκριση της σχετικής δαπάνης και διάθεση του σχετικού ποσού (ΠΑΥ ……../2016). 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
 

 Προϊστάµενος Ύδρευσης και 
Πρασίνου & Πολιτικής 
Προστασίας 

Προϊστάµενος 
Καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης 

Προϊστάµενος 
∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος 

Ονοµ/µο   Α. Παπαδόπουλος 
Υπογραφή    
Ηµερ/νία    
 
 


