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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 26/24-11-2015 
 

Αριθ.Αποφ.  322/2015 

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων για την ΔΕ Βοιών, λόγω 
εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης (άρθρο 72 παρ. δ΄του ν. 3852/2010)  
 
      Στους Μολάους, σήμερα, την  24-11-2015  ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 21103/20-11-2015 πρόσκληση του 

Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του 

Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα 

τα παρακάτω  μέλη: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μαυρομιχάλης Κων/νος (Πρόεδρος) 

2. Χριστάκος Σταύρος 

3. Καλογερίνης Ηλίας 

4. Σουρλάς Ιωάννης 

        Δουμάνη Σοφία (Αντιπρόεδρος) 

        Αναγνωστοπούλου Ελένη   

 

5. Μαρούσης Χαράλαμπος 

  

                        

       Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 

       Τα τακτικά μέλη με την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση απουσίας 

τους να ενημερώσουν τα αναπληρωματικά μέλη για τη νόμιμη αναπλήρωσή τους, τα 

οποία δεν παρευρέθησαν.  

       Ο κ. Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε 

υπόψη των μελών της τα εξής: 

        Το από 19.11.2015 έγγραφο του Γραφείου Προμηθειών, στο οποίο αναφέρονται τα 

εξής:      

 «Παρακαλούμε όπως προχωρήσετε άμεσα στη λήψη αποφάσεως για την προμήθεια 

υγρών καυσίμων που απαιτούνται για τη κίνηση των οχημάτων και μηχανημάτων στη 

Δημοτική Ενότητα Βοιών για διάστημα έως τρείς (3) μήνες και έως να επιτευχθεί η 

ανάδειξη νέου προμηθευτή μέσω διαδικασίας προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης 

κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 π.δ. 60/2007 και μετά από σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων που θα ζητηθεί, λόγω του γεγονότος ότι μετά 
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από διεθνή ηλεκτρονικό  διαγωνισμό που διενεργήθηκε το διάστημα από 1-31/10/2015, 

προέκυψε άγονο αποτέλεσμα για το τμήμα του προϋπολογισμού της μελέτης (3ος 

προϋπολογισμός Δ.Ε ΒΟΙΩΝ). 

Την τρέχουσα περίοδο οι ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Βοιών καλύπτονται από την 

αριθ. 15107/1.9.2015 σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της επιχείρησης εμπορίας υγρών 

καυσίμων Χαράλαμπου Δρακάκη, της οποίας εκτιμούμε ότι στο τέλος του τρέχοντος μηνός 

εξαντλούνται οι διαθέσιμες πιστώσεις.  

Σύμφωνα με το αριθ. 149/2015 τεύχος προδιαγραφών που συντάχθηκε από την Τεχνική 

Υπηρεσία του Δήμου, για την κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής Ενότητας Βοιών, για το 

διάστημα των τριών (3) μηνών απαιτείται ποσότητα 15.500 λίτρων πετρελαίου κίνησης και 

1.800 λίτρων αμόλυβδης βενζίνης, συνολικού προϋπολογισμού 21.712,50 ευρώ. 

Η συγκεκριμένη προμήθεια κρίνεται επείγουσα για τον προαναφερόμενο λόγο και 

πρόκειται να καλύψει επιτακτικές ανάγκες για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία των 

υπηρεσιών του Δήμου». 

Η προτεινόμενη διαδικασία στηρίζεται στη δυνατότητα της Οικονομικής Επιτροπής (παρ. 

1δ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010) να αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις 

απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και 

εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις». 

        Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι συντρέχουν εξαιρετικά επείγοντες λόγοι, για 

την ανάθεση της προμήθειας  στη χωρική Ενότητα της Δ.Ε Βοιών οι οποίοι δεν οφείλονται 

σε καμία περίπτωση σε υπαιτιότητα του Δήμου  και ούτε θα μπορούσαν με ενέργειες του 

Δήμου να αποτραπούν και συνίστανται στα εξής γεγονότα: 

 Στο ότι ο διαγωνισμός που διενεργήθηκε το διάστημα από 1-31/10/2015 απέβη άγονος 

για τη συγκεκριμένη Δημοτική Ενότητα εξαιτίας ίσως της πρώτης εφαρμογής 

ηλεκτρονικών διαγωνισμών και της αδυναμίας έγκαιρης προσαρμογής των 

οικονομικών φορέων-προμηθευτών στο νέο περιβάλλον διαγωνισμού. 

 Στην καθυστέρηση που θα προκύψει έως την έγκριση αιτήματος από την Ενιαία 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, για προσφυγή στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης του άρθρ. 25 π.δ 60/2007, που θα υποβληθεί μετά την έγκριση της 

διαγωνιστικής διαδικασίας που γίνεται σήμερα. 

 Στο γεγονός της εξάντλησης των διαθεσίμων πιστώσεων τις ισχύουσας σύμβασης.    

                                                 

        Όλοι οι προαναφερόμενοι λόγοι, καθιστούν επιτακτική την με διαδικασία 

διαπραγμάτευσης ή απευθείας ανάθεση προμήθεια καυσίμων για την εύρυθμη λειτουργία 

των υπηρεσιών.  

        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 
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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. 

 Σύμφωνα με το αριθ. 149/2015 τεύχος προδιαγραφών που συντάχθηκε από την Τεχνική 

Υπηρεσία του Δήμου, για την κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής Ενότητας Βοιών, για το 

διάστημα των τριών (3) μηνών απαιτείται ποσότητα 15500 λίτρων πετρελαίου κίνησης και 

1800 λίτρων αμόλυβδης βενζίνης, συνολικού προϋπολογισμού 21.712,50 ευρώ. 

Κατ΄ εφαρμογή των προαναφερομένων, εστάλη σε επιχειρήσεις εμπορίας υγρών 

καυσίμων που λειτουργούν ή διαθέτουν υποκαταστήματα εντός των διοικητικών ορίων της 

Δημοτικής Ενότητας Βοιών, η αριθ.πρωτ: 21087/19.11.2015  πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς προμήθειας των ειδών που απαιτούνται. 

Όπως προκύπτει από την από 23.11.2015 εισήγηση-γνωμοδότηση της επιτροπής του 

άρθρ. 46 του ΕΚΠΟΤΑ, υποβλήθηκε μία (1) προσφορά, η οποία αξιολογήθηκε και κρίθηκε  

σύμφωνη  με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και με ποσοστό έκπτωσης συν πέντε 

(+5%) επί της διαμορφούμενης μέσης μηνιαίας λιανικής τιμής πώλησης του καυσίμου στην 

περιοχή της Νεάπολης, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών 

Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και πιστοποιείται από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε Λακωνίας με την έκδοση μηνιαίου δελτίου τιμών με την 

έκδοση μηνιαίου  δελτίου τιμών (δηλαδή η τελική τιμή δεν θα υπερβαίνει το 105% της 

μέσης λιανικής τιμής για την περιοχή της Νεάπολης). 

Στο άρθρ. 63 εδ. β του ν. 4257/2014 ορίζεται ότι: «Το ποσοστό έκπτωσης που 

προβλέπεται στο άρθρο 41 του π.δ. 173/1990 και στο άρθρο 42 της υπ’ αριθμ. 11389/1993 

απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ), στους διαγωνισμούς πετρελαιοειδών, 

υπολογίζεται στη διαμορφούμενη, για έκαστο είδος, μέση τιμή της περιοχής, του 

Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας, όπως αυτή ορίζεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Το ανωτέρω 

ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%». 

Επίσης στις πρόσφατες Αποφάσεις του 6ου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ.   

935/2015 και  1067/2015 διατυπώνονται τα εξής: «Με τα δεδομένα αυτά, και σύμφωνα με 

όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη νομική σκέψη (IIΙ), το Τμήμα κρίνει ότι, κατά τα 

βασίμως προβαλλόμενα με την κρινόμενη αίτηση, η διάταξη του άρθρου 63 του ν. 

4257/2014 τέθηκε με σκοπό να αντιμετωπιστεί το πραγματικό πρόβλημα της κήρυξης ως 

άγονων των διαγωνισμών προμήθειας πετρελαιοειδών, λόγω του περιορισμένου 

ενδιαφέροντος που επιδεικνύουν οι υποψήφιοι προμηθευτές. Το γεγονός δε αυτό, επιφέρει 

σημαντικές καθυστερήσεις στις σχετικές διαδικασίες με αποτέλεσμα να διακυβεύεται η 

έγκαιρη υλοποίηση των προμηθειών που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία των υπηρεσιών 

των φορέων του Δημοσίου. Πέραν δε τούτου, κατά τα γνωστά στο Δικαστήριο από την 

άσκηση ελέγχου επί των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάδειξης χορηγητών υγρών 

καυσίμων (βλ. ενδεικτικά τις αποφάσεις του Τμήματος τούτου 1959, 2276, 2914, 

2999/2014) το περιορισμένο ενδιαφέρον συμμετοχής στις διαγωνιστικές αυτές διαδικασίες 

συνεπάγεται επιπλέον και την προσφορά ουσιαστικά μηδενικών ποσοστών έκπτωσης και 

την έλλειψη ανάπτυξης πραγματικού ανταγωνισμού μεταξύ των προμηθευτών. Για τους 

λόγους αυτούς, η επιλογή του νομοθέτη να παράσχει τη δυνατότητα υποβολής 

προσφορών με αρνητικό ποσοστό έκπτωσης, γεγονός που ευλόγως αναμένεται ότι θα 

τονώσει το ενδιαφέρον των προμηθευτών να συμμετέχουν στους εν λόγω διαγωνισμούς, 

αποβλέπει στην εξυπηρέτηση σκοπού δημοσίου συμφέροντος, ήτοι στην έγκαιρη 
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πραγματοποίηση των προμηθειών με την αποφυγή επαναληπτικών διαδικασιών 

διαγωνισμού ή διαπραγμάτευσης και στην ανάπτυξη ανταγωνισμού προς όφελος των 

αναθετουσών αρχών. Εξάλλου, η επίμαχη διάταξη θεσπίζουσα δυνατότητα μόνο υποβολής 

προσφοράς με αρνητική έκπτωση, δεν επιφέρει άνευ ετέρου δημοσιονομική επιβάρυνση 

στους προϋπολογισμούς των φορέων του Δημοσίου, ώστε να διακυβεύεται η 

δημοσιονομική τους βιωσιμότητα, αφού οι τελευταίοι έχουν την ευχέρεια, ενόψει των 

εκάστοτε ισχυουσών συνθηκών της αγοράς και των κονδυλίων που διαθέτουν, να 

επιλέξουν εάν στη διακήρυξη θα περιλάβουν όρο περί υποβολής προσφοράς με αρνητική 

έκπτωση και να καθορίσουν το ποσοστό αυτού εντός του ανωτάτου ορίου, ενώ παράλληλα 

ο νομοθέτης μερίμνησε και για τη θέσπιση ενός ανωτάτου ορίου των τυχόν 

προσφερόμενων αρνητικών εκπτώσεων, ώστε να διασφαλίζεται ότι το θεσπισθέν μέτρο δεν 

θα οδηγήσει σε κατάχρηση εκ μέρους των συμμετεχόντων και σε επίτευξη μη 

δικαιολογημένων κερδών σε βάρος των προϋπολογισμών των φορέων του Δημοσίου. 

Κατά συνέπεια, η επίμαχη διάταξη εξυπηρετούσα σκοπό δημοσίου συμφέροντος δεν 

αντίκειται σε κάποια συνταγματικής περιωπής δημοσιονομική αρχή. Συνεπώς, ο οικείος 

όρος της διακήρυξης, σύμφωνα με τον οποίο ήταν δυνατή η κατάθεση προσφοράς με 

αρνητική έκπτωση είναι νόμιμος». 

 

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

προτεινόμενη από την Επιτροπή Αξιολόγησης επιχείρηση, προκειμένου να καλυφθούν 

άμεσα οι ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου και  ζήτησε από τα μέλη να 

αποφασίσουν σχετικά. 

 

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 και του άρθ.3 παρ. 3 

περιπτ. 4γ΄ του ΕΚΠΟΤΑ. 

 Το από 19/11/2015 έγγραφο του Γραφείου Προμηθειών του Δήμου. 

 Το αριθ. 149/19.11.2015 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.   

 Τα σχετικά έγγραφα προγραμματισμού και έγκρισης προμήθειας καυσίμων των 

φορέων (πρωτογενή αιτήματα, προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης, Αποφάσεις 

διάθεσης πιστώσεων. 

 Την αριθ.πρωτ: 21087/19.11.2015  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 Τη σχετική οικονομική προσφορά που κατατέθηκε στην υπηρεσία.                

 Την από 23.11.2015 εισήγηση-γνωμοδότηση της επιτροπής του άρθρ. 46 του 

ΕΚΠΟΤΑ  

 Την ανάγκη άμεσης προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου, 

όπως τεκμηριώνεται ανωτέρω λόγω της κατεπείγουσας κατάστασης που έχει 

δημιουργηθεί από το άγονο αποτέλεσμα του  διαγωνισμού. 

 Τον προϋπολογισμό του Δήμου Μονεμβασίας έτους 2015 και τις εγκεκριμένες 

πιστώσεις για την προμήθεια καυσίμων που διατέθηκαν με την αριθ.34/24.2.2015 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 
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1. Εγκρίνει την  προμήθεια καυσίμων (πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης) 

που απαιτούνται για τη κίνηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, για 

διάστημα έως τρεις (3) μήνες, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης λόγω 

εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1δ 

Ν.3852/2010, σύμφωνα με το αριθ. 149/19.11.2015 τεύχος τεχνικών 

προδιαγραφών.  

2. Αναθέτει την  προμήθεια  όπως ακολούθως αναφέρεται:  

 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ             
Δ.Ε ΒΟΙΩΝ                   

Χαράλαμπος Γ. Δρακάκης  
Άγιοι Απόστολοι Βοιών Λακωνίας - Α.Φ.Μ: 111933750 

ΕΙΔΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
Lit 
(ενδεικτική) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 
στη μέση μηνιαία 
λιανική τιμή 
περιοχής 
Νεάπολης 

ΔΑΠΑΝΗ 
με ΦΠΑ 

Πετρέλαιο κίνησης 
Δημοτικές υπηρεσίες 

15500      +5      18.832,50 

Βενζίνη αμόλυβδη     1800 +5      2.880,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 21.712,50 

 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο κάτω.  

      
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                     2) ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                 3) ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
                                              4) ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

                                                  
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Γραμματέας Ο.Ε. 

 

                                                    Δελήγιαννης Νικόλαος 
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