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     Στην Πύλο (έδρα του ∆ήµου Πύλου - Νέστορος), και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα 
συνεδριάσεων), που βρίσκεται επί της Πλατείας Νέστορος, σήµερα την 30η του µηνός 
Σεπτεµβρίου του έτους 2019 ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα 10:00, η 
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος συνήλθε σε δηµόσια τακτική 
συνεδρίαση ύστερα από την αριθµ. 14368 και από 25.09.2019 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου της κ. Καρβέλα Παναγιώτη / ∆ηµάρχου Πύλου – Νέστορος, που επιδόθηκε 
χωριστά στους κ.κ. ∆ηµοτικούς Συµβούλους – Μέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του  άρθρου 75 του νόµου 3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από τους 
νόµους4555/2018 Φ.Ε.Κ. 133/Α/19-07-2018 και 4623/2019 Φ.Ε.Κ. 134/Α/09-08-2019 και 
ισχύει σήµερα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα που αναφέρονται στην 
ηµερήσια διάταξη. 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
Καρβέλας Παναγιώτης (Πρόεδρος), Χαραµαράς Θεόδωρος (Αντιπρόεδρος), Βουγιούκας 
Θεόδωρος, Χρονόπουλος Αναστάσιος, Σπυροπούλου Ευσταθία, Κοντογόνης Περικλής, 

Κανάκης Ηλίας, (Μέλη).  
  

ΑΠΟΝΤΕΣ  
Ουδείς 

 
 
     Παρίσταται ως Ειδικός Γραµµατέας τήρησης των πρακτικών της Οικονοµικής Επιτροπής ο 
Γεώργιος Αναστασόπουλος, τακτικός υπάλληλος του ∆ήµου. 
 
     Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Καρβέλας Παναγιώτης αφού διαπίστωσε ότι 
υφίσταται νόµιµη απαρτία καθότι, επί συνόλου: επτά (7), βρίσκονται παρόντες: επτά (7) 
και απόντες: µηδέν (0), όπως αναφέρονται πιο πάνω κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
     Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, της 
συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής, ήτοι: «Απ ευθείας ανάθεση µε τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος της προµήθειας µε τίτλο «Προµήθεια υγρών καυσίµων ∆.Ε.ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 
του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος», για το χρονικό διάστηµα από 01-10-2019 έως και 31-
12-2019, κατόπιν του από 24-12-2018 Άγονου ∆ιαγωνισµού». 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 
Απ ευθείας ανάθεση µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος της προµήθειας µε τίτλο 

«Προµήθεια υγρών καυσίµων ∆.Ε.ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος», για 
το χρονικό διάστηµα από 01-10-2019 έως και 31-12-2019,  

κατόπιν του από 24-12-2018 Άγονου ∆ιαγωνισµού 
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ΑΔΑ: ΨΨΡΜΩ1Β-ΗΞΖ



 
     Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος είπε ότι, στις  24/12/2018 διενεργήθηκαν οι  συνοπτικοί 
µειοδοτικοί διαγωνισµοί για την Προµήθεια υγρών καυσίµων έτους 2019 ανά ∆.Ε. οι οποίοι 
απέβησαν  άγονοι. Με την υπ’ αριθ.  252 απόφαση µας εγκρίναµε τα πρακτικά του ανωτέρω 
διαγωνισµού, ο οποίος απέβη άγονος. Προχωρούµε στη διαδικασία διενέργειας µειοδοτικού 
διαγωνισµού  και µέχρι την ολοκλήρωση του 
   
Λαµβάνοντας υπόψη : 
Α) Τον άµεσο κίνδυνο ακινητοποίησης των οχηµάτων του ∆ήµου (απορριµµατοφόρα, 
πυροσβεστικά κλπ οχήµατα) από παντελή έλλειψη καυσίµων. 
Β) Την επιτακτική ανάγκη εξασφάλισης λειτουργίας των οχηµάτων καθαριότητας-
πυροσβεστικών αλλά και εν γένει όλων των οχηµάτων – µηχανηµάτων του ∆ήµου για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών όλων των Υπηρεσιών του. 
Γ) Την διασφάλιση της δηµόσιας ασφάλειας και υγείας.  
 
     Κατόπιν των ανωτέρω,  προτείνεται ως µοναδική λύση να εγκρίνουµε την απ’ ευθείας 
ανάθεση µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος της προµήθειας µε τίτλο «Προµήθεια υγρών 
καυσίµων ∆.Ε.  Παπαφλέσσα  από 01/10/2019 έως 31/12/2019 ∆ήµου Πύλου – Νέστορος, 
έτσι ώστε να προβούµε στο εν λόγω χρονικό διάστηµα, στις διαδικασίες διενέργειας 
επαναληπτικού συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού  και µέχρι την ολοκλήρωση του.     
 

Παρακαλώ όπως αποφασίσουµε σχετικά 
 
     Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της, έλαβε υπόψη της 
τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση, τις διατάξεις των άρθρων 72, 75 του νόµου 
3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/07-06-2010 όπως αυτά ισχύουν σήµερα κατόπιν των 
αντικαταστάσεών τους από τους νόµους 4555/2018 Φ.Ε.Κ. 133/Α/19-07-2018 και 4623/2019 
Φ.Ε.Κ. 134/Α/09-08-2019 
  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο µ ό φ ω ν α     
 
   Α)  Την  απ’ ευθείας ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος από 01-10-2019 έως και 31-12-2019 
της προµήθειας µε τίτλο «Προµήθεια υγρών καυσίµων ∆.Ε.  Παπαφλέσσα, του ∆ήµου Πύλου 
– Νέστορος» έως ολοκλήρωσης των διαδικασιών διενέργειας επαναληπτικού συνοπτικού 
µειοδοτικού διαγωνισµού  και µέχρι την ολοκλήρωση του, στον κ. ∆ηµήτριο Γλιάτα του 
Ιωάννη, Καύσιµα - Ανταλλακτικά, Χώρα Μεσσηνίας και για ποσό 3.709,71  € πλέον του 
νοµίµου Φ.Π.Α. 24% σύµφωνα µε τον παρακάτω προϋπολογισµό: 
 

Α/Α CPV ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤ. 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
(€) 

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

Α. ∆ΗΜΟΣ 
1 09134100-8 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΙΤΡΟ 3.229,40 1,13 3.649,23 

2 09132100-4 ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒ∆Η ΛΙΤΡΟ 48,39 1,25       60,48 

  ΣΥΝΟΛΟ ∆. Ε. ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 3.709,71 

Φ.Π.Α. 24%     890,33 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆. Ε. ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 4.600,04 

 
 
      Κ.Α.                                        ΠΟΣΟ 
20-6641.005                                2.000,00 
30-6641.005                                1.900,01 
35-6644.005                                     75,00 
70-6641.005                                   625,03 
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Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο Πύλου – Νέστορος ή τον αρµόδιο κ. Αντιδήµαρχο για τις 
περεταίρω ενέργειες µέχρι της υλοποιήσεως της παρούσας απόφασης και να υπογράψει τις 
συµβάσεις µε τους προµηθευτές και οτιδήποτε άλλο έγγραφο που σχετικά χρειαστεί.  
 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΗΡΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ  163/2019 
 
 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 
       (Ακολουθούν Υπογραφές) 

 
 
 

                                                   Πύλος   30/09/2019  
                                                             Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                

 
                                                                                           ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
                                                                                               ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
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