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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

  ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

          ΔΗΜΟΣ ΚΩ 

 

Απόσπασμα από το 3
ο
 πρακτικό της από 26-02-2014 έκτακτης συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

«Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες  της  Κ.Ε.Κ.Π.Α.Υ.Α.Σ. 

(Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, 

Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Κω), λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης(άρθρο 

72 παρ.δ.ν.3852/2010)» 

 

 Σήμερα στις 26 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτη & ώρα 13:00, η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Κω, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την 

υπ’ αριθ. πρωτ.  6404/24-02-2014 πρόσκληση, που εκδόθηκε από τον Πρόεδρο, και 

γνωστοποιήθηκε  στα μέλη της, αυθημερόν, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 

75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 / Α΄ / 07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» .    

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι στο σύνολο των   

μελών ήσαν : 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Γιωργαράς Αντώνιος 

2. Μαρκόγλου Σταμάτιος
 
 

3. Διακογιώργης Ελευθέριος
1
 

4. Μήτρου Εμμανουήλ
2
 

5. Πης Σταμάτιος
3
 

6. Σιφάκης Ηλίας 

   

           ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. Κιλιμάτος Νικόλαος 

2. Ζερβός Νικόλαος  

3. Μπαραχάνος Αθανάσιος  

4. Ρούφα Ιωάννα 

5. Παπαχρήστου-Ψύρη Ευτέρπη 

6. Μουζουράκης Θεόφιλος 

 
      οι οποίοι  κλήθηκαν   και  αιτιολογημένα δεν 

προσήλθαν 

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η κα Γεωργαντή Στυλιανή υπάλληλος του Δήμου Κω, για την 

ορθή τήρηση των πρακτικών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 75 του 

Ν.3852/2010.    

      Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της έκτακτης  

συνεδρίασης η οποία, όπως τόνισε,  συνίσταται στο γεγονός ότι: α) λόγω της 

προγραμματισμένης συνεδρίασης Δ.Σ. στη συνεδρίαση της οποίας έχει θέμα την 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού,  κρίνεται απαραίτητη η σχετική εισήγηση της 

Οικονομικής β) κρίνεται άμεση και επιτακτική η  κατακύρωση της προμήθειας καυσίμων για 

                                                 
1  Το 1ο αναπλ. μέλος,  Διακογιώργης Ελευθέριος, κλήθηκε και προσήλθε προς αναπλήρωση του απόντος τακτικού μέλους 

Κιλιμάτου Νικολάου, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.   
1 Το 2ο αναπλ. μέλος,  Μήτρου Εμμανουήλ, κλήθηκε και προσήλθε προς αναπλήρωση του απόντος τακτικού μέλους Ρούφα 

Ιωάννα, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.   
1 Το 3ο αναπλ. μέλος,  Πης Σταμάτιος, κλήθηκε και προσήλθε προς αναπλήρωση του απόντος τακτικού μέλους  Ζερβό 

Νικόλαο, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.   
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κάλυψη αναγκών  της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. λόγω των περιορισμένων διαθέσιμων υπολοίπων  

καυσίμων γ &δ) κρίνεται απαραίτητη η κατακύρωση των διαγωνισμών  λόγω του ότι οι 

προμήθειες-εργασίες είναι χρηματοδοτούμενες και  προκειμένου να γίνει άμεσα η 

απορρόφηση των χρημάτων διότι υπάρχουν καταλυτικές ημερομηνίες, ε)προκειμένου να 

αντικατασταθούν φθαρμένα εξαρτήματα των παιδικών χαρών για τη διασφάλιση της 

σωματικής ακεραιότητας των παιδιών ζ)προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης 

εισιτηρίων που αφορά την διοργάνωση Τριεθνούς συνάντησης στίβου, με τη συμμετοχή  των 

εθνικών ομάδων  Ελλάδος- Ιταλίας –Τουρκία λόγω του ότι οι ημερομηνίες έκδοσης τους 

είναι καταλυτικές  η) προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή απορρόφηση πόρων των 

χρηματοδοτούμενων έργων και να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.  

     Στη συνέχεια  ζήτησε από τα μέλη να αποφανθούν για το κατεπείγον των θεμάτων.  Υπέρ 

ψήφισαν ο Πρόεδρος και τα μέλη Μαρκόγλου Σταμάτιος, Διακογιώργης Ελευθέριος, Μήτρου 

Εμμανουήλ και Πής Σταμάτιος. Μειοψήφησε το μέλος Σιφάκης Ηλίας ο οποίος τόνισε ότι δεν 

θεωρεί τα θέματα έκτακτα  και συγκεκριμένα για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 

ανέφερε ότι θα έπρεπε να είχε προβλεφθεί να γίνει τακτική συνεδρίαση πριν τεθεί το ίδιο σε  

συνεδρίαση του Δ.Σ..   Ως εκ τούτου υπήρχε αρκετός χρόνος αυτό να  συζητηθεί σε μία 

τακτική συνεδρίαση της Ο.Ε..  

  Κατόπιν τούτου ο Πρόεδρος εισηγήθηκε  ως κατωτέρω τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

 

ΘΕΜΑ 2
ο
 

ΑΡ. ΑΠΟΦ. :55  

Ο  Πρόεδρος  εισηγούμενος το 2
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι κρίνεται άμεση 

και επιτακτική η προμήθεια καυσίμων (πετρελαίου κίνησης & βενζίνης αμόλυβδης) για 

κάλυψη αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, 

Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Κω τονίζοντας στα μέλη ότι: 

 σύμφωνα με το άρθρο 4  της από 12-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

τεύχος Α΄240), που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18) η διαδικασία 

ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών, για προμήθειες πετρελαιοειδών των νομικών 

προσώπων των Δήμων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους. Οι ανωτέρω 

προμήθειες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Ενιαίο 

Κανονισμό Προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ), όπως 

αυτός ισχύει κάθε φορά. 

 Σύμφωνα με την Α.Π. 11543/26-03-2013 εγκύκλιο 3 του Υπουργείου Εσωτερικών δίνεται 

η δυνατότητα, κατ΄ εξαίρεση στους Δήμους να προβούν σε απ΄ ευθείας αναθέσεις των 

ανωτέρω προμηθειών, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσει των οικείων διατάξεων.  

 Με την αριθμ. 05/22-05-2014 απόφαση της,  η Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής 

Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής Συγκοινωνίας Κω, ζητά από 

την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, την σύγκλιση κατεπείγουσας συνεδρίασης για 

προμήθεια υγρών καυσίμων, λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, για την κάλυψη 

αναγκών της Επιχείρησης, για χρονικό διάστημα περίπου 2 ½  μηνών, χρονικό διάστημα 

που απαιτείται για την διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού, η διαδικασία του οποίου έχει 

ξεκινήσει. Επιπλέον, εισηγείται την προμήθεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, 

εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού 131.134,15 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α.), σε βάρος των ΚΑ 10.6641.01, 10.6641.05, 10.6641.03 και 10.6641.04 του 

προϋπολογισμού της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ έτους 2014, σύμφωνα με τον προγραμματισμό που 

έχει γίνει. 
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 Σύμφωνα με την περίπτωση 4γ΄, της παρ. 3, του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ οι αναθέτουσες 

αρχές μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις προμηθειών προσφεύγοντας στη διαδικασία των 

διαπραγματεύσεων χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, στο βαθμό 

που είναι απόλυτα αναγκαίο, όταν για κατεπείγοντες λόγους οφειλόμενους σε γεγονότα 

που δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν από τις αναθέτουσες αρχές, δεν είναι δυνατό να 

τηρηθούν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται στους ανοικτούς ή κλειστούς 

διαγωνισμούς. Οι περιστάσεις που δικαιολογούν το επείγον δεν πρέπει σε καμιά 

περίπτωση, να οφείλονται στις αναθέτουσες αρχές. 

 Σύμφωνα με την περίπτ. δ, της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 η οικονομική 

επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του 

δήμου και έχει μεταξύ άλλων την αρμοδιότητα να αποφασίζει για την έγκριση των 

δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης να 

αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, 

παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά 

επείγουσες περιπτώσεις. 
Την ίδια ακριβώς αρμοδιότητα είχε και η Δημαρχιακή Επιτροπή. Σύμφωνα με τη Γν. 

ΝΣΚ 164/2007 η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό ΥΠΕΣΔΔΑ- (εγκ. 38 Αρ. 

Πρωτ. 26932/31-5-2007) η Δημαρχιακή Επιτροπή (η ίδια διάταξη προβλέπεται και στην 

περίπτωση της οικονομικής επιτροπής και συνεπώς ισχύουν και για την οικονομική 

επιτροπή) με τη διάταξη του άρθρου 103 παρ. 2γ’ του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) καθίσταται 

κατ’ εξαίρεση αρμόδια, εφόσον συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, να 

αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης 

μελετών και εκτέλεσης έργων, εκτός αν το Δημοτικό Συμβούλιο έχει διακρατήσει τη 

σχετική αρμοδιότητα με ειδική απόφασή του ή η Δημαρχιακή Επιτροπή έχει παραπέμψει 

τη λήψη της σχετικής απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει διακρατήσει τη σχετική αρμοδιότητα με ειδική 

απόφασή του και ούτε η Οικονομική Επιτροπή έχει παραπέμψει τη λήψη της σχετικής 

απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο, συνεπώς η Οικονομική Επιτροπή έχει την 

αρμοδιότητα, εφόσον συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, να αποφασίζει για 

την απευθείας ανάθεση προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και 

εκτέλεσης έργων.  

 

     Κατ΄ εφαρμογή των προαναφερομένων:  

 Συντάχθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου,  τεχνικές προδιαγραφές στις οποίες 

φαίνονται οι ποσότητες καυσίμων που κρίνονται αναγκαίες  για κάλυψη των αναγκών της 

Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ.,   ήτοι  78.000,00 λίτρα για πετρέλαιο κίνησης και 9.000,00 λίτρα για 

βενζίνη αμόλυβδη.  Ο ενδ. Προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των  129.282,00 € (με 

ΦΠΑ).  

  Εστάλη σε ενδιαφερόμενες εταιρείες πετρελαιοειδών, το Α.Π. 4713/12-02-2014 έγγραφο-

πρόσκληση   προσκόμισης προσφορών για  προμήθεια  καυσίμων.  

 

      Μετά την προαναφερόμενη πρόσκληση κατατέθηκαν στο Δήμο τρείς προσφορές, ήτοι   

της εταιρείας ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε., ΑΡΓΩ Α.Ε. και ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ.   

       Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού εξέτασε τις προσφορές που κατατέθηκαν, συνέταξε το 

Α.Π. 5489/17-02-2014 πρακτικό, σύμφωνα με το οποίο οι τεχνικές προσφορές των εταιρειών 
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ήταν σύμφωνες με αυτές που είχαν συνταχθεί από το Δήμο και οι  προσφερόμενες εκπτώσεις  

ήταν: α) εταιρεία ΕΚΟ ΑΒΕΕ, μόνο για το πετρέλαιο κίνησης,  ποσοστό 1%, β) εταιρεία 

ΑΡΓΩ ΑΕ, μόνο για το πετρέλαιο κίνησης,  ποσοστό 2,3% και γ) ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ, για πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη,  ποσοστό έκπτωσης 2%. 

      Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε στα μέλη την ανάθεση της προμήθειας πετρελαίου 

κίνησης στην εταιρεία  ΑΡΓΩ Α.Ε. και στον ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ  την ανάθεση της 

προμήθειας της αμόλυβδης βενζίνης,  σύμφωνα με τη πρόταση της Επιτροπής Αξιολόγησης,  

προκειμένου  να   καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες  των οχημάτων   της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. για 

την εύρυθμη λειτουργία του τομέα της Αστικής Συγκοινωνίας.   

       Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την διάρκεια της οποίας διατυπώθηκαν διάφορες 

απόψεις επί του θέματος, μεταξύ αυτών και του μέλους Σιφάκη Ηλία, ο οποίος  ανέφερε ότι 

δεν συμφωνεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας από το Δήμο,   

τακτική την οποία ακολουθεί συχνά τα δύο τελευταία χρόνια.   

     Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  κάλεσε  τα μέλη να ψηφίσουν.  

Υπέρ της πρότασης ψήφισαν ο Πρόεδρος κ. Γιωργαράς Αντώνιος και τέσσερα (4) μέλη: 1) 

Μαρκόγλου Σταμάτιος,  2) Διακογιώργης Ελευθέριος  3) Μήτρου Εμμανουήλ, 4) Πης 

Σταμάτιος. 

Κατά της πρότασης ψήφισε ένα (1) μέλος: 1)  Σιφάκης Ηλίας 

    Η Οικονομική  Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή θέσεων και απόψεων, 

αφού έλαβε υπόψη της :          

 Την εισήγηση του Προέδρου  

 Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 

 Το άρθρο 4  της από 12-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος 

Α΄240), που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18) 

 Την Α.Π. 11543/26-03-2013 εγκύκλιο 3 του Υπουργείου Εσωτερικών 

 Το άρθρο 3 παρ. 3 περιπτ. 4γ΄ του ΕΚΠΟΤΑ 

 Την περίπτ. δ, της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 

 Τη Γν. ΝΣΚ 164/2007 η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό ΥΠΕΣΔΔΑ 

 Την   αριθμ. 5/2014 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. 

 Τις τεχνικές προδιαγραφές/ενδ. προϋπολογισμό  της προμήθειας  

 Το Α.Π. 4713/12-02-2014 έγγραφο-πρόσκληση   προσκόμισης προσφορών 

 Την  προσφορά που κατατέθηκε  

 Το Α.Π. 5489/17-02-2014 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης  

 Την ανάγκη άμεσης προμήθειας καυσίμων για τα οχήματα του τομέα της Αστικής 

Συγκοινωνίας της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ., λόγω των περιορισμένων διαθέσιμων 

υπολοίπων  καυσίμων 

 Τον προϋπολογισμό της Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. για το έτος 2014 σε βάρος των Κ.Α.   

10.6641.01, 10.6641.05, 10.6641.03 και 10.6641.04 των οποίων έχουν ψηφισθεί οι 

σχετικές πιστώσεις. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Με πέντε (5) ΝΑΙ και ένα (1) ΟΧΙ   

 

 Α. Αναθέτει την  προμήθεια πετρελαίου κίνησης για κάλυψη αναγκών της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πρόνοιας, Υγείας και Αστικής 

Συγκοινωνίας Κω, λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, στην εταιρεία ΑΡΓΩ Α.Ε. για το 

πετρέλαιο κίνησης  με ποσοστό έκπτωσης 2,3%  και στον ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, για 

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΩΛΕ-17Θ



                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

την αμόλυβδη βενζίνη με ποσοστό έκπτωσης 2%, στη μέση τιμή λιανικής πώλησης του 

καυσίμου στο Νομό Δωδεκανήσου, όπως αυτή δίδεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. 

Β. Η συνολική δαπάνη της προμήθειας καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη) 

ανέρχεται στο ποσό των   129.282,00 € (με το ΦΠΑ) και η συνολική προϋπολογισθείσα 

ποσότητα για το πετρέλαιο στα 78.000 λίτρα και για τη βενζίνη τα 9.000 λίτρα. 

…………………..……….………………………………………………………………….. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω. 
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