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ΘΕΜΑ: Απευθείασ ανάθεςη για την προμήθεια καυςίμων και λιπαντικών 

για τισ ανάγκεσ τησ δημοτικήσ καταςκήνωςησ για τη θερινή περίοδο 

2011. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 
Έχοντασ λϊβει υπόψη: 

 Την παρ. 4 του ϊρθρου 266 του Ν. 346306 

 Την παρ. 2 του Άρθρου 257 του Ν. 3463/06 

 Το ϊρθρο 209 του Ν. 3463/06, 

 Τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 2 παρ. 12 ,13 του Ν. 2286/95 

 Τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 2, 4 και 23  του ΕΚΠΟΤΑ 

 Τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) 

 Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) απόφαςη του Υπουργεύου 

Ανϊπτυξησ  

 Την από 21-7-2011 γνωμοδότηςη τησ επιτροπόσ αξιολόγηςησ  

 Τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ τησ προμόθειασ 

 Το ϊρθρο 6 τησ  Απόφαςησ του ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 

1492/17.08.2007 τεύχοσ Β’) 

 Την υπ’ αριθμ. 50/21-7-2011 ϋκθεςη ανϊληψησ δαπϊνησ 

 Την υπ’ αριθμ. 55/2011 απόφαςη του διοικητικού ςυμβουλύου 

 Την ανϊγκη τησ επιχεύρηςησ για την προμόθεια των αναφερομϋνων ςτο 

θϋμα ειδών. 
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ΑΝΑΘΕΣΟΤΜΕ 

 Την προμήθεια καυςίμων και λιπαντικών για τισ ανϊγκεσ τησ 

εταιρεύασ ςτον προμηθευτό Σελόνη Νικόλαο, “Πρατόριο υγρών 

καυςύμων, οικοδομικϊ υλικϊ, ζωοτροφϋσ, γεωργικϊ φϊρμακα, ςπόροι 

λιπϊςματα”, Στόμιο Λϊριςασ, Α.Φ.Μ.:045307515, Β΄Δ.Ο.Υ. Λϊριςασ, ϋωσ 

του ποςού των δεκατεςςϊρων χιλιϊδων ευρώ (14.000€), 

ςυμπεριλαμβανομϋνου Φ.Π.Α.. 

 Η προμόθεια θα περιλαμβϊνει τα εξόσ: 

- Προμήθεια Πετρέλαιο κίνηςησ (super diesel – ΒΙΟΝΣΗΖΕΛ) για 

την ανϊγκη θϋρμανςησ του νερού μϋςω των καυςτόρων τησ εταιρεύασ 

- Προμήθεια βενζίνησ αμόλυβδησ για τη λειτουργύα των 

χορτοκοπτικών μηχανημϊτων τησ εταιρεύασ καθώσ και λιπαντικά 

υγρά.  

 Η παρϊδοςη των ποςοτότων των υλικών θα πραγματοποιεύται 

περιοδικϊ, ανϊλογα με τισ προκύπτουςεσ ανϊγκεσ του δημοτικού 

κϊμπινγκ. Ο χρόνοσ παραδόςεωσ ορύζεται από την υπογραφό τησ 

ςχετικόσ ςύμβαςησ και ϋωσ 10 Σεπτεμβρύου 2011. 

 Η πληρωμό τησ αξύασ των ειδών ποςού μϋχρι 14.000€ 

ςυμπεριλαμβανομϋνου Φ.Π.Α. θα πραγματοποιηθεύ με την ϋκδοςη 

ενταλμϊτων πληρωμόσ, μετϊ την υποβολό των ςχετικών τιμολογύων.  

 

 

                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ    

 

               ΛΕΣΙΟ ΒΑΙΛΕΙΟ 
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