
                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
        ΔΗΜΟΣ 
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
        ΕΔΡΑ:  ΠΥΛΟΣ

                                         ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:     241  /2014

     Στην Πύλο (έδρα του Δήμου Πύλου - Νέστορος), στο Δημοτικό Κατάστημα που
βρίσκεται επί της Πλατείας Νέστορος και στην αίθουσα συνεδριάσεων (1ος όροφος),
σήμερα  την 16η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας
Τρίτη και ώρα 12:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλου - Νέστορος συνήλθε
σε δημόσια τακτική συνεδρίαση ύστερα από την αριθμ. 18017 και από 12.09.2014
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Πετρόπουλου Παναγιώτη που επιδόθηκε
χωριστά  στους  κ.κ.  Δημοτικούς  Συμβούλους  –  Μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του νόμου 3463/2006 και του άρθρου 75
του  νόμου  3852/2010,  για  συζήτηση  και  λήψη  αποφάσεων  στα  θέματα  που
αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
Πετρόπουλος Παναγιώτης, Ρούσσος Ιωάννης, Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος,

Κοντογόνης Περικλής, Λευτάκη-Αρβανίτη Πελαγία, Κανάκης Ηλίας.
                                                            

ΑΠΟΝΤΕΣ 
( Έστω και αν νόμιμα προσκλήθηκαν)

Καραμπάτσος Νικόλαος, καθώς επίσης και ο νόμιμος αναπληρωτής του 

     ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο  Σύμβουλος  κ.  Καραμπάτσος  Νικόλαος  προσήλθε  στη
συνεδρίαση  κατά  την  εισήγηση  του  3ου θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης  (αριθμός
απόφασης 241/2014). 

     Παρίσταται  ως Ειδικός  Γραμματέας  τήρησης των πρακτικών της Οικονομικής
Επιτροπής ο Αναστασόπουλος Γεώργιος, τακτικός υπάλληλος του Δήμου. 
     Επίσης παρίσταται στη συνεδρίαση η Επικεφαλής της 2ης Ελάσσονος Μειοψηφίας
του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αποστολοπούλου Σοφία. 
     
     Ο  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Πετρόπουλος  Παναγιώτης  αφού
διαπίστωσε  ότι  υφίσταται  νόμιμη  απαρτία,  καθότι  επί  συνόλου  επτά  (7) μελών
βρίσκονται παρόντα έξι (6) μέλη και απόντα (1) μέλος, όπως αυτά αναφέρονται πιο
πάνω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
Έγκριση σύναψης σύμβασης για την απ’ ευθείας ανάθεση με τη διαδικασία του
κατεπείγοντος της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων από 01-

10-2014 έως 31-12-2014 στο Δήμο Πύλου – Νέστορος»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (17) ΚΑΙ ΑΠΟ 16/09/2014  

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΔΑ: ΩΩ8ΛΩ1Β-ΝΗΩ



     Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέγνωσε το 3ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης,  της
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, ήτοι:  «  Έγκριση σύναψης σύμβασης για
την απ’ ευθείας ανάθεση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος της προμήθειας με
τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων από 01-10-2014 έως 31-12-2014 στο Δήμο
Πύλου – Νέστορος»  » και εισηγούμενος του θέματος αυτού ανέφερε:

1. Με την  αριθμ. 99/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίσαμε τους
όρους διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού και ορίσαμε την 23/06/2014 ως ημερομηνία
διενέργειας  αυτού.  Ο  διαγωνισμός  πραγματοποιήθηκε  και  απέβη  άγονος  και
επαναλαμβάνεται  στις  27/10/2014 σύμφωνα με την αριθμ.  225/2014 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής και με την προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία. 
2. Με  την  αριθμ.  179/2014  προγενέστερη  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής
προβήκαμε στην απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων έως 30-09-2014. 

Έτσι σήμερα λαβόντες υπόψη: 
1.Τις  ημερολογιακές  δεσμεύσεις  που  απαιτούνται  για  την  τελική  ανάδειξη
προμηθευτή/ών για την προμήθεια υγρών καυσίμων για το έτος 2014. 
2.Το γεγονός ότι  κατά την τελευταία τριετία τουλάχιστον όλοι οι διαγωνισμοί για τη
προμήθεια υγρών καυσίμων αποβαίνουν άγονοι (δεν παρουσιάζεται ενδιαφερόμενος
προμηθευτής/ές). 
3.Τον άμεσο κίνδυνο ακινητοποίησης των οχημάτων του Δήμου (απορριμματοφόρα,
πυροσβεστικά  κ.λ.π.)  από  παντελή  έλλειψη  καυσίμων  την  εποχή  αυτή  που
ευρισκόμαστε  ακόμα  στην  τουριστική  περίοδο  και  ο  Δήμος  μας,  ως  κατ΄  εξοχήν
τουριστικός προορισμός διακινδυνεύει την αντιμετώπιση μέγιστων προβλημάτων. 
4.Την επιτακτική ανάγκη εξασφάλισης λειτουργίας των οχημάτων καθαριότητας κατ’
εξοχήν, αλλά και  εν γένει  όλων των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου για την
εξυπηρέτηση των αναγκών όλων των υπηρεσιών του. 
5.Την ανάγκη διασφάλισης της δημόσιας ασφάλειας και υγείας.
6.Ότι η μέση μηνιαία κατανάλωση πετρελαίου κίνησης ανέρχεται σε 16.685,00 λίτρα,
και η μηνιαία κατανάλωση βενζίνης ανέρχεται σε 1.380,00 λίτρα.
     Ως μοναδική εναπομένουσα λύση προτείνουμε την με «απευθείας ανάθεση»
προμήθεια καυσίμων από 01-10-2014 και έως την 31-12-2014 ως εξής: 
     Προτείνεται η υπογραφή νέων συμβάσεων από 01-10-2014 και έως την 31-12-
2014  με  τους  προμηθευτές  που  μέχρι  τώρα  μας  προμήθευαν  κ.  ΜΑΡΘΑ  Κ.
ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ και κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΓΛΙΑΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ ως εξής: 
     1.Σύναψη Σύμβασης απευθείας ανάθεσης προμήθειας υγρών καυσίμων με την
επιχείρηση  ΜΑΡΘΑ  Κ.  ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ  με  Α.Φ.Μ.  041528671  Δ.Ο.Υ.  Καλαμάτας
(Πύλου) διεύθυνση Γιάλοβα Πύλου, τ.κ.  240 01, για την προμήθεια των Δημοτικών
Ενοτήτων Πύλου, Κορώνης, Μεθώνης και Χιλιοχωρίων από 01-10-2014 και έως την
31-12-2014 με 12.051 ανά μήνα λίτρα Πετρέλαιο Κίνησης (κόστος εκτιμώμενο 12.051
λίτρα  χ  τρεις  μήνες  =36.153,00 λίτρα  χ  ευρώ 1,14/  λίτρο  =41.214,42 ευρώ χωρίς
Φ.Π.Α. και για βενζίνη 910 λίτρα χ τρεις μήνες = 3.640 χ ευρώ 1,42 = 3.876,80 ευρώ
χωρίς Φ.Π.Α.). 
     2.Σύναψη Σύμβασης απευθείας ανάθεσης προμήθειας υγρών καυσίμων με την
επιχείρηση ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΓΛΙΑΤΑΣ με Α.Φ.Μ. 055393236 Δ.Ο.Υ.  Καλαμάτας
διεύθυνση  Χώρα  –  Μεσσηνίας,  τ.κ.  246  00,  για  την  προμήθεια  της  Δημοτικής
Ενότητας  Νέστορος και  Παπαφλέσσα από 01-10-2014 και  έως την 31-12-2014 με
4.633  ανά  μήνα λίτρα  Πετρέλαιο  Κίνησης (κόστος  εκτιμώμενο  4.633 λίτρα  χ  τρεις
μήνες =13.899,00 λίτρα χ ευρώ 1,14/ λίτρο =15.844,80 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και για
βενζίνη 467 λίτρα χ τρεις μήνες = 1.401,00 λίτρα χ ευρώ 1,42= 1.989,42 ευρώ χωρίς
Φ.Π.Α.).

ΑΔΑ: ΩΩ8ΛΩ1Β-ΝΗΩ



 
     Εισηγούμαι  επεσήμανε  ο  κος  Πρόεδρος  την  λήψη  απόφασης  για  σύναψη
συμβάσεων  απευθείας  ανάθεσης  προμήθειας  υγρών  καυσίμων  σύμφωνα  με  τα
παραπάνω αναφερόμενα κατά περίπτωση με την διαδικασία του κατεπείγοντος από
01-10-2014 και έως την 31-12-2014  και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
για να αποφασίσουν σχετικά. 

    Ο κ. Κανάκης Ηλίας αναφερόμενος στο θέμα το οποίο και καταψηφίζει είπε ότι
σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 30/2008 (αρ. πρωτ. 42952/8.7.2008) εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ
και τη υπ΄ αρ. 321/ 2008 γνωμοδοτική του ΝΣΚ ορίζεται ρητώς ότι: αρμόδιο συλλογικό
όργανο  να  αποφασίσει  είναι  το  οικείο  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  όχι  η  οικονομική
επιτροπή. Για το λόγο αυτό κατέθεσε στα πρακτικά έγγραφη τοποθέτηση η οποία έχει
ως εξής:

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο  αποτελεί  το  βασικό  όργανο Διοικήσεως του  Δήμου,
υπέρ του οποίου λειτουργεί το τεκμήριο αρμοδιότητας.

2. Η σύναψη,  οποιασδήποτε  συμβάσεως (προμήθεια,  μελέτη,  έργο)  πρέπει  να
υπακούει στις αρχές της Διαφάνειας, της ισότητας, της δημοσιότητας και του
ανταγωνισμού. Για τον λόγο αυτό ο κανόνας είναι η τήρηση της Διαγνωστικής
διαδικασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3. Η απευθείας ανάθεση,  συνιστά έκτακτη διαδικασία, για την οποία πρέπει  να
συντρέχουν εξαιρετικές  συνθήκες,  να υφίσταται  κατεπείγουσα ανάγκη και  να
εμφιλοχωρεί κίνδυνος, προκειμένου να ανατεθεί ένα έργο, προμήθεια ή μελέτη.

4. Είναι  γνωστό ότι  η  απευθείας  ανάθεση  όταν γίνεται  από εξαίρεση κανόνας,
όπως στο Δήμο Πύλου-Νέστορος συνιστά και αποδεικνύει:  α) παράβαση της
νομιμότητας,  β)έλλειψη  οποιουδήποτε  προγραμματισμού,  γ)παράδειγμα
αδιαφανούς διαχειρίσεως, δ)μη σεβασμού στο δημόσιο χρήμα.

5. Σύμφωνα με την υπ΄ αρ.  30/2008 (αρ.  πρωτ.  42952/8.7.2008)  εγκύκλιο του
ΥΠΕΣΔΔΑ και τη υπ΄ αρ. 321/2008 γνωμοδοτική του ΝΣΚ ορίζεται ρητώς ότι:
αρμόδιο συλλογικό όργανο να αποφασίσει είναι το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο
και όχι η οικονομική επιτροπή.

6. Με βάση τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή είναι αναρμόδια να αποφασίσει
και  ο  Πρόεδρος  εντάσσοντας  το  θέμα  στην  ημερήσια  διάταξη  παραβίασε
ευθέως  τον  νόμο.  Άλλωστε  από  κανένα  στοιχείο  δεν  αποδεικνύεται  ότι
συντρέχει  εξαιρετικά  επείγουσα  περίπτωση.  Κι  αυτό  διότι  ο  στοιχειώδης
προγραμματισμός  του  Δήμου,  επέβαλλε  εγκαίρως  να  έχει  δράσει
προκηρύσσοντας  σχετικό  διαγωνισμό,  πράγμα που δεν  έπραξε,  η  Δημοτική
Διοίκηση, αφού τόσο η πρώην, όσο και η νυν, ως ίδια έχει αποκτήσει ανοσία,
στην νομιμότητα κάνοντας πρωταθλητισμό στις απευθείας αναθέσεις.

7. Η παρούσα αιτιολογία της αρνητικής μου ψήφου κατατίθεται εγγράφως ώστε να
ενσωματωθεί  ολόκληρη  στα  τηρούμενα  από  τον  γραμματέα  πρακτικά  της
συνεδριάσεως.

ΑΔΑ: ΩΩ8ΛΩ1Β-ΝΗΩ



     Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της έλαβε
υπόψη της τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση, τις διατάξεις των άρθρων 72, 74,
75 του νόμου 3852/2010, των άρθρων 103 και 105 του νόμου 3463/2006

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    κατά πλειοψηφία και δια ψήφων    
 
     Έξι  (6)  υπέρ οι  κ.κ.:  Πετρόπουλος  Παναγιώτης,  Ρούσσος  Ιωάννης,
Καλογερόπουλος  Κωνσταντίνος,  Κοντογόνης  Περικλής,  Λευτάκη-Αρβανίτη  Πελαγία,
Καραμπάτσος Νικόλαος.

και
     Ενός (1) κατά ο κ. Κανάκης Ηλίας.

Α. Εγκρίνει  την  σύναψη  συμβάσεων  απευθείας  ανάθεσης  προμήθειας  υγρών
καυσίμων  με  την  διαδικασία  του  κατεπείγοντος  σύμφωνα  με  τα  παραπάνω
αναφερόμενα κατά περίπτωση από 01-10-2014 έως την 31-12-2014 ως εξής:
     1.Σύναψη Σύμβασης απευθείας ανάθεσης προμήθειας υγρών καυσίμων με την
επιχείρηση  ΜΑΡΘΑ  Κ.  ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ  με  Α.Φ.Μ.  041528671  Δ.Ο.Υ.  Καλαμάτας
(Πύλου) διεύθυνση Γιάλοβα Πύλου, τ.κ.  240 01, για την προμήθεια των Δημοτικών
Ενοτήτων Πύλου, Κορώνης, Μεθώνης και Χιλιοχωρίων από 01-10-2014 και έως την
31-12-2014 με 12.051 ανά μήνα λίτρα Πετρέλαιο Κίνησης (κόστος εκτιμώμενο 12.051
λίτρα  χ  τρεις  μήνες  =36.153,00 λίτρα  χ  ευρώ 1,14/  λίτρο  =41.214,42 ευρώ χωρίς
Φ.Π.Α. και για βενζίνη 910 λίτρα χ τρεις μήνες = 2.730,00 χ ευρώ 1,42 = 3.876,60
ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.). 
     2.Σύναψη Σύμβασης απευθείας ανάθεσης προμήθειας υγρών καυσίμων με την
επιχείρηση ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΓΛΙΑΤΑΣ με Α.Φ.Μ. 055393236 Δ.Ο.Υ.  Καλαμάτας
διεύθυνση  Χώρα  –  Μεσσηνίας,  τ.κ.  246  00,  για  την  προμήθεια  της  Δημοτικής
Ενότητας  Νέστορος και  Παπαφλέσσα από 01-10-2014 και  έως την 31-12-2014 με
4.633  ανά  μήνα λίτρα  Πετρέλαιο  Κίνησης (κόστος  εκτιμώμενο  4.633 λίτρα  χ  τρεις
μήνες =13.899,00 λίτρα χ ευρώ 1,14/ λίτρο =15.844,86 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και για
βενζίνη 467 λίτρα χ τρεις μήνες = 1.401,00 λίτρα χ ευρώ 1,42= 1.989,42 ευρώ χωρίς
Φ.Π.Α.). 

Β.  Εξουσιοδοτείται  ο  κος  Δήμαρχος  ή  ο  αρμόδιος  κος  Αντιδήμαρχος  για  την
περαιτέρω ενέργεια της παρούσας.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΗΡΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ  241/2014

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ

       (Ακολουθούν Υπογραφές)

                                   Πύλος   18/09/2014
                                                                         Ακριβές Απόσπασμα

                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ    
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                                                                            ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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