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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  7 / 2023 
 

Στην Κω και στο γραφείο του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω στην οδό 

Μητροπόλεως 1, σήμερα την 8η του μηνός Μαρτίου του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. 

συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων 

Βακούφ Κω κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 52/06-03-2023 προσκλήσεως της προέδρου που επιδόθηκε με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε ένα έκαστο των συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της υπ 

αρίθμ  88878/Θ1 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β3960/26-07-2022),. Αφού διαπιστώθηκε ότι 

υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 5 μελών, σε αυτή τη συνεδρίαση βρέθηκαν παρόντες 

5:  

1- Πρόεδρος, Κοτζαογλάν Ελβάν 

2- Ταμίας,  Χατζησουλεϊμάν Ιμπραήμ  

3- Σύμβουλος, Σακκήογλου Ισμαήλ    

4- Σύμβουλος, Κυρλής Χασάν 

5- Σύμβουλος, Τοκμόγλου Σουλεϊμάν 

 

 
 

Κλήθηκαν να πάρουν απόφαση για τα παρακάτω θέματα της έκτακτης συνεδρίασης: 
 

1. Λήψη απόφασης για αγορά οχήματος τύπου νεκροφόρας για τις ανάγκες του Οργανισμού. 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης για αγορά οχήματος τύπου νεκροφόρας για τις ανάγκες του Οργανισμού. 
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Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 1o θέμα της ημερησίας διατάξεως εξέθεσε ότι, το συμβούλιο 

πρέπει να εξετάσει και να αποφασίσει για την αγορά οχήματος τύπου νεκροφόρας για τις ανάγκες του 

Οργανισμού που πρέπει να καλυφθούν λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 58 παράγραφος 3 του νόμου 

4807 / 2021 με τίτλο « Παροχή υπηρεσιών ταφής Μουσουλμάνων» που αναφέρει  ότι «οι φορείς της 

παρ. 1 δικαιούνται να κατέχουν και να χρησιμοποιούν όχημα μεταφοράς σωρού ή να συνεργάζονται 

με γραφεία τελετών για τη μεταφορά της σωρού. Ιδιόκτητα οχήματα των ανωτέρω φορέων μπορούν 

να ταξινομούνται κατά μετατροπή σε οχήματα ειδικής χρήσης ειδικού σκοπού (νεκροφόρες), 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις». Επισήμανε δε ότι ο Οργανισμός δεν διαθέτει όχημα τέτοιου 

τύπου και είναι επιτακτική η ανάγκη αγοράς του ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να τελούνται οι 

κηδείες των μουσουλμάνων συμπολιτών μας στο νησί της Κω και να είναι εφικτή η μεταφορά τους 

σύμφωνα με τα πρωτόκολλα. Ενημέρωσε τα μέλη ότι πραγματοποιήθηκε ενδελεχή έρευνα αγοράς για 

την εξεύρεση της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για τον Οργανισμό και με τις τιμές για τα 

συγκεκριμένα οχήματα λόγω και της ιδιαιτερότητας τους να κυμαίνονται αρκετά ψηλά για τα 

οικονομικά δεδομένα του Οργανισμού. Κλείνοντας γνωστοποίησε στα μέλη ότι η μοναδική προσφορά 

που κατατέθηκε προς τον Οργανισμό ήταν από το γραφείο τελετών "Ο ΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ" με έδρα την 

Κοζάνη, ΑΦΜ 800351140  και  με αρ. πρωτ. 54 από 08/03/2023. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Κω λαμβάνοντας 

υπόψη τα παρακάτω: 

1. την ως άνω εισήγηση της προέδρου, 

2. το άρθρο 58 παράγραφος 3 του νόμου 4807 / 2021 με τίτλο « Παροχή υπηρεσιών ταφής 

Μουσουλμάνων», 

3. την οικονομική προσφορά του οχήματος ΙΧ τύπου νεκροφόρας από το γραφείο τελετών 

"Ο ΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ" με έδρα την Κοζάνη, ΑΦΜ 800351140  και  με αρ. πρωτ. 54 από 

08/03/2023, 

4. την επιτακτική ανάγκη αγοράς ενός οχήματος τύπου νεκροφόρας για την κάλυψη των 

αναγκών του Οργανισμού, 
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αποφασίζει ομόφωνα,   εγκρίνει 

την οικονομική προσφορά  για την πώληση – μεταβίβαση  του οχήματος ΙΧ τύπου νεκροφόρας από το 

γραφείο τελετών ΄Ο ΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ΄ με έδρα την Κοζάνη,  ΑΦΜ 800351140 και με αρ. πρωτ. 54 από 

08/03/2023  με  την συνολική τιμή να φτάνει το ποσό των έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ 

(11.870,00 €)  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του Οργανισμού και να 

συνεχίσουν να  τελούνται κανονικά οι κηδείες των μουσουλμάνων συμπολιτών μας στο νησί της Κω. 

 

 
 
 
 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, λύεται η συνεδρίαση. 
 

      Η Πρόεδρος                                  Ο Ταμίας                           Τα Μέλη  
        Υπογραφή                                  Υπογραφή                         Υπογραφές 
 
 
 
Κοτζαογλάν Ελβάν                   Χατζησουλεϊμάν Ιμπραήμ          1- Σακκήογλου Ισμαήλ 
                                                                                                      2- Κυρλής Χασάν 
                                                                                                      3- Τοκμόγλου Σουλεϊμάν 

 
 

 


