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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  312/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Σήμερα την 8η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 
09:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλου – Νέστορος συνήλθε σε τακτική δια 
τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση [αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/06-11-2020 Κοινή Υπουργική 
Απόφαση (Β΄ 4899) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το 
διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 και σε 
τυχόν παράταση αυτής» και σε συνέχεια της Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 
133/οικ.20764/7/11/2020, με ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ διευκρινιστικής Εγκυκλίου του κ. 
Υπουργού Εσωτερικών], ύστερα από την αριθμ. 19245 και από 04.12.2020 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου της κ. Καρβέλα Παναγιώτη / Δημάρχου Πύλου – Νέστορος, που 
επιδόθηκε χωριστά στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους – Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
στους κ.κ. Επικεφαλής των Δημοτικών παρατάξεων, Προέδρους Κοινοτήτων που είχαν 
θέματα στην ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του νόμου 
3852/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε από τους νόμους 4555/2018 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 αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
Καρβέλας Παναγιώτης (Πρόεδρος), Χαραμαράς Θεόδωρος (Αντιπρόεδρος),  

Αγγελόπουλος Διονύσιος (Αντιδήμαρχος), Χρονόπουλος Αναστάσιος (Αντιδήμαρχος), 
Σπυροπούλου Ευσταθία, Λευτάκη Πελαγία, (Δημοτικοί Σύμβουλοι),  (Μέλη).  

       
ΑΠΟΝΤΕΣ  

Κανάκης Ηλίας, (Δημοτικός Σύμβουλος - Μέλος),  
καθώς και ο αναπληρωτής του, (όπου και νομίμως προσκλήθηκε). 

 
     Δεν συμμετείχαν με δικαίωμα λόγου ο Επικεφαλής της 2ης Ελάσσονος Μειοψηφίας του 
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Βρεττάκος Δημήτριος, καθώς και η Επικεφαλής της 3ης Ελάσσονος 
Μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αποστολοπούλου Σοφία.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Ουδείς. ΑΠΟΝΤΕΣ: Χώρας, Κορώνης, Βλαχόπουλου. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 
Τροποποίηση των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και 
λιπαντικών, για τις ανάγκες του Δήμου Πύλου-Νέστορος, του Φορέα Κοινωνικής 

Μέριμνας & Αθλητισμού “Αλληλεγγύη” και των Σχολικών Επιτροπών Α’ Βάθμιας και 

Β’ Βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου, διάρκειας εννέα (9) μηνών  

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ (32)  
ΚΑΙ ΑΠΟ 08/12/2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ  
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 



ΑΔΑ: 9ΚΘΛΩ1Β-0ΝΒ



     Συμμετείχε ως Ειδικός Γραμματέας τήρησης των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής ο 
Γεώργιος Αναστασόπουλος, τακτικός υπάλληλος του Δήμου. 
 
     Ο κ. Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υφίσταται νόμιμη 
απαρτία καθότι, επί συνόλου: επτά (7), βρίσκονται παρόντες: έξι (6) και απόντες: ένας 
(1), όπως αναφέρονται πιο πάνω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.      
      
     Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, της 
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, ήτοι: «Τροποποίηση των όρων της διακήρυξης 
για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, για τις ανάγκες του Δήμου 
Πύλου-Νέστορος, του Φορέα Κοινωνικής Μέριμνας & Αθλητισμού “Αλληλεγγύη” και 
των Σχολικών Επιτροπών Α’ Βάθμιας και Β’ Βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου, 
διάρκειας εννέα (9) μηνών» και έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 
σχετικά στοιχεία του θέματος και ζήτησε σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 75 
«Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» του νόμου 
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα ΄΄Καλλικράτης΄΄» όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 3, του άρθρου 77 
του νόμου 4555/2018 Φ.Ε.Κ. 133/Α/19-07-2018, στην αρχή της συνεδρίασης να συζητηθεί 
εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον. 
    Το θέμα αυτό αποφασίστηκε με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής και κρίθηκε ως κατεπείγον προ της συζήτησης των 
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και ελήφθη απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, ήτοι 
την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών. 
 
     Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος είπε ότι, έχουμε την με αριθμό πρωτοκόλλου 19381/07-12-
2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας για τροποποίηση 
των όρων της διακήρυξης για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, για τις 
ανάγκες του Δήμου Πύλου-Νέστορος, του Φορέα Κοινωνικής Μέριμνας & Αθλητισμού 
“Αλληλεγγύη” και των Σχολικών Επιτροπών Α’ Βάθμιας και Β’ Βάθμιας εκπαίδευσης του 
Δήμου, διάρκειας εννέα (9) μηνών ως εξής: 
 
     «Κατόπιν σχετικής επικοινωνίας με το γραφείο υποστήριξης χρηστών Αναθετουσών Αρχών του 

ΕΣΗΔΗΣ, στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την  «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, για τις 

ανάγκες του Δήμου Πύλου-Νέστορος, του Φορέα Κοινωνικής Μέριμνας & Αθλητισμού “Αλληλεγγύη” 

και των Σχολικών Επιτροπών Α’ Βάθμιας και Β’ Βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου, διάρκειας εννέα (9) 

μηνών» θα πρέπει να εισαχθεί κατ’ ελάχιστον μία απαίτηση προς τους Οικονομικούς Φορείς, 

διαφορετικά θα υπάρχει αδυναμία υποβολής προσφοράς από τη μεριά τους. Για το λόγο αυτό πρέπει να 

προβούμε σε τροποποίηση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για να συμπεριληφθεί στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα η εξής απαίτηση: «Ο οικονομικός φορέας έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των 

λοιπών τευχών δημοπράτησης και αποδέχεται αυτά ανεπιφύλακτα». Ο Συστημικός Αριθμός του 

διαγωνισμού θα αλλάξει από 102901 σε 102901,1. Επειδή αλλάζει ο συστημικός αριθμός του 

διαγωνισμού πρέπει να τροποποιηθεί η απόφαση 277/2020 της Οικονομικής Επιτροπής για να 

μνημονευθεί ο νέος συστημικός αριθμός και να δοθεί και παράταση στο διαγωνισμό έως τις 21-01-2020 

(καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) με αντίστοιχη παράταση όλων των επιμέρους 

προθεσμιών που τίθενται από την διακήρυξη, προκειμένου να προλάβουν να ενημερωθούν  οι 

οικονομικοί φορείς για τις αλλαγές στη διακήρυξη.». 

 
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. 



ΑΔΑ: 9ΚΘΛΩ1Β-0ΝΒ



  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α     
 
     Την τροποποίηση των όρων της διακήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, για τις ανάγκες του Δήμου Πύλου-Νέστορος, 
του Φορέα Κοινωνικής Μέριμνας & Αθλητισμού “Αλληλεγγύη” και των Σχολικών Επιτροπών 
Α’ Βάθμιας και Β’ Βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου, διάρκειας εννέα (9) μηνών, για τους 
λόγους που αναγράφονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης, ήτοι: 
     1)Να συμπεριληφθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα η εξής απαίτηση: «Ο οικονομικός 
φορέας έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης και 
αποδέχεται αυτά ανεπιφύλακτα».   
     2)Ο Συστημικός Αριθμός του διαγωνισμού από 102901 αλλάξει σε 102901,1. Επειδή 
αλλάζει ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού τροποποιείται και η αριθμ. 277/2020 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και μνημονεύεται σε αυτή ο νέος συστημικός αριθμός.  
     3)Δίνεται παράταση στον εν λόγω διαγωνισμό έως 21-01-2020 (καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών) με αντίστοιχη παράταση όλων των επιμέρους προθεσμιών που 
τίθενται από την διακήρυξη, προκειμένου να προλάβουν να ενημερωθούν  οι Οικονομικοί 
Φορείς για τις αλλαγές στη διακήρυξη. 
 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΗΡΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ  312/2020 
 
 
 

                                                   Πύλος  08/12/2020  
                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                

 

                                                                                             ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
                                                                                               ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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