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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

  
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

Στην Καρδίτσα σήμερα την 20η του μήνα Μαρτίου του έτους 2012 και 
ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Ζάρρα Σταυρούλα (υπάλληλος 
∆ήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του 
∆ημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ’ αριθ. 94/2012 Απόφασης 
του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού 
στις 19/3/2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 94 

 

Απόσπασμα από το υπ’αριθ. 
6/19-03-2012 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού 
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε 
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι μάρτυρες 
 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

Αριθ. πρωτ.6791/20-03-2012  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΘΕΜΑ 
Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων έτους 2012 

 
Στην Καρδίτσα σήμερα την 19η του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος ∆ευτέρα και 

ώρα 13:00 μ.μ, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 6060/16-3-2012 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου του ∆ημοτικού Συμβουλίου του ∆ήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους 

ορισμούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε 

έκτακτη συνεδρίαση το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1) Αγραφιώτου Ελένη  18)Τσιούκης Λάμπρος 1) Κατσιαβάρας Θωμάς 

2) Αναστασίου Απόστολος  19) Χλαπάνας Ηλίας 2)Γεννάδιος Ιωάννης 

3) Αρβανιτάκου Σοφία  20)Βερίλλης ∆ομήνικος 3)Καρκαλέτση Θεοδώρα 

4) Γούλας Σωτήριος  21)Ντούρλιας ∆ημήτριος 4)Ντελής Ιωάννης 

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  22) Σουφλάκος Βασίλειος 5)Γιοβάνης Γεώργιος 

6) Ζορμπάς Ιωάννης  23)Τέγος Χρήστος 6)Τσίπρας Εμμανουήλ 

7) Καραγιάννης Νικόλαος  24)Μακροστέργιος Αθανάσιος  

8) Κωστόπουλος ∆ημήτριος  25)Αρχοντής ∆ημήτριος Αν και κλήθηκαν  

9) Κωτούλας Φίλιππος  26)Τσαντήλας Βασίλειος  

10)Μπατζιάκας Βασίλειος  27)Χάρμπας Θωμάς  

11)Μαρκινός Αθανάσιος    

12)Μουζιούρας Νικόλαος    

13)Μπουραζάνης Αθανάσιος    

14)Νασιάκου Αλεξάνδρα    

15)Παπαγεωργίου Σταύρος    

16)Παπαδημητρίου Χαρίλαος    

17)Σούφλα Ουρανία    
 

Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33 

μελών, παρόντες ήταν 27), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, 

σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ημοτικού & Κοινοτικού 

Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση του αναγραφόμενου στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας ∆ιάταξης, 

παρόντος του ∆ημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.  
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--------------------------- 
Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση με μοναδικό 
θέμα ημερήσιας διάταξης την «απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων έτους 
2012». Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι ο σχετικός διαγωνισμός απέβη άγονος 
και λόγω της έλλειψης καυσίμων υπάρχει κίνδυνος ακινητοποίησης του στόλου των 
απορριμματοφόρων, γεγονός, το οποίο θα έχει σοβαρές συνέπειες για τη δημόσια υγεία.  
 
Το ∆ημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 
το άρθρο 72 παρ 3 του ν. 3852/2010, το ύψος της προμήθειας και τη σοβαρότητα του 
θέματος, αποφασίζει να ασκήσει την αρμοδιότητα αυτή και να αποφασίσει για την προμήθεια 
καυσίμων έτους 2012, 
 
1. Την εισήγηση του υπαλλήλου του ∆ήμου κ. Κατσαούνου Ιωάννη, ο οποίος ανέφερε: 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: πρόκειται για την απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας 
καυσίμων για το έτος 2012. 
Θέτω υπόψη του σώματος τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του ΕΚΠΟΤΑ ως ακολούθως:  
 
'Αρθρο 23 :  

 
∆ιαδικασία με διαπραγμάτευση η απευθείας ανάθεση-πρόχειρος διαγωνισμός 

1. Προμήθεια με "διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης" ή "απευθείας ανάθεση" μπορεί 
να γίνει εάν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις των 
εδαφίων β και γ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού και της 
παραγράφου 20 του άρθρου 3 του Ν. 1797/1988. Ειδικότερα η περίπτωση του εδαφίου (ζ) 
της παρ. 20 του άρθρου 3 του ν. 1797/1988 δεν εφαρμόζεται προκειμένου για προμήθειες 
που εμπίπτουν στις διατάξεις του π.δ. 105/1989.  
2. Προκειμένου να διενεργηθεί η προμήθεια με διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης ή με 
απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου το οποίο 
επιλέγει και τον προμηθευτή, αφού προηγηθεί γνωμοδότηση του αρμοδίου για την 
αξιολόγηση οργάνου. Η απόφαση πρέπει να αιτιολογείται δεόντως, με ρητή αναφορά στις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου που οδήγησαν 
στην προσφυγή σ' αυτή τη διαδικασία και να αναφέρονται, πέραν των στοιχείων (ονομασία 
και ταχυδρομική διεύθυνση) της αναθέτουσας αρχής, η αξία, η ποσότητα και η φύση των 
αγοραζομένων εμπορευμάτων, ο αριθμός των αιτήσεων συμμετοχής (σε περίπτωση 
αποτυχόντος διαγωνισμού), ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται να υποβάλουν 
προσφορά, ενδεχομένως δε, ο αριθμός των υποψηφίων που δεν προκρίθηκαν και οι λόγοι 
απόρριψης της υποψηφιότητάς τους. Η απόφαση αυτή υπόκειται σε έλεγχο 
νομιμότητας από το νομάρχη. Εάν η προς εκτέλεση προμήθεια είναι δαπάνη ίσης ή 
μεγαλυτέρας των 200.000 ECU, η απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή τα κυριότερα σημείας 
της διαβιβάζονται στην επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με φροντίδα της 
αναθέτουσας αρχής, εφόσον ήθελαν ζητηθούν από την Επιτροπή. 

Επίσης στο άρθρο 3 παρ 3 εδάφιο γ΄ ορίζονται: 
γ.) Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν επίσης να συνάπτουν τις συμβάσεις προμηθειών 
προσφεύγοντας στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
προκήρυξης διαγωνισμού, στις ακόλουθες περιπτώσεις.  
1. 'Οταν δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά μετά από πρόσκληση σε ανοικτό ή κλειστό 
διαγωνισμό, στο μέτρο που οι αρχικοί όροι της σύμβασης δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς 
και εφόσον διαβιβάζεται στο νομάρχη, μαζί με τη σχετική απόφαση, ητιολογημένη έκθεση. 
Στην περίπτωση που η αξία της προμήθειας, χωρίς τον Φ.Π.Α., είναι ίση ή μεγαλύτερη των 
200.000 ευρωπαϊκών λογιστικών μονάδων η παραπάνω έκθεση υποβάλλεται και την 
επιτροπή ευρωπαϊκών κοινοτήτων.  
2. 'Οταν τα σχετικά είδη κατασκευάζονται αποκλειστικά για σκοπούς ερευνών, πειραμάτων 
προτύπων εφαρμογής και μελετών ή ανάπτυξης ή όταν στα πλαίσια ερευνητικών 
κατασκευών κριθεί σκόπιμο ότι υλικά που παράγονται σε πειραματικό στάδιο πρέπει να 
ανατεθούν στις συμμετέχουσες στην πειραματική κατασκευή επιχειρήσεις. Στην περίπτωση 
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όμως παραγωγής ποσοτήτων ικανών να εξασφαλίσουν εμπορική βιωσιμότητα στο προϊόν ή 
την απόσβεση δαπανών έρευνας και ανάπτυξης η διάταξη αυτή δεν ισχύει, εκτός εάν 
πρόκειται για προϋπολογιζόμενο ποσό προμηθείας μικρότερον των 200.000 ECU, εκτός 
ΦΠΑ. 
3. 'Οταν για τεχνικούς ή καλλιτεχνικούς λόγους ή για όρους που αφορούν στην προστασία 
δικαιωμάτων αποκλειστικότητας τα προς προμήθεια μπορούν να κασκευαστούν μόνο από 
ορισμένο προμηθευτή.  
4. Στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίο, όταν για κατεπείγοντες λόγους οφειλομένους 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.  
5. Για τις συμπληρωματικές προμήθειες που πραγματοποιούνται από τον αρχικό προμηθευτή 
και προορίζονται είτε για τη μερική αντικατάσταση κανονικών προμηθειών ή εγκαταστάσεων 
ή για επέκταση υφιστάμενων προμηθειών ή εγκαταστάσεων, εφόσον η αλλαγή προμηθευτή 
θα υποχρέωνε την αναθετούσα αρχή να αποκτήσει υλικό με διαφορετικό τεχνικά 
χαρακτηριστικά τα οποία θα ήταν ασυμβίβαστα ή θα προκαλούσαν δυσανάλογες τεχνικές 
δυσχέρειες ως προς τη χρήση και συντήρηση. Η διάρκεια αυτών των συμβάσεων καθώς και 
των ανανεωσίμων συμβάσεων δεν επιτρέπεται, κατά γενικό κανόνα, να υπερβαίνει τα τρία 
έτη.  
6. 'Οταν οι προμήθειες χαρακτηρίζονται απόρρητες ή όταν η εκτέλεσή τους πρέπει να 
συνοδεύεται από ειδικά μέτρα ασφαλείας με βάση νόμο, κανονισμό ή διοικητική πράξη ή 
όταν αυτό απαιτούν βασικά συμφέροντα της ασφάλειας του Κράτους.  
δ.) Κατά τα λοιπά, σε ότι αφορά τη διαδικασία διενέργειας προμηθείας με διαπραγμάτευση, 
ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 23 του παρόντος κανονισμού.  
 

Ο δήμος Καρδίτσας έχει διενεργήσει έναν άγονο διαγωνισμό για την προμήθεια 
καυσίμων στις 23/01/2012 συνολικού προϋπολογισμού 495.976,80€ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 
(610.051,46€ με το ΦΠΑ). Για το κομμάτι που αφορά τα λιπαντικά που ήταν ενσωματωμένα 
στον ίδιο διαγωνισμό υπήρξε ήδη ανάδοχος από την Αθήνα.  

Κατόπιν τούτου και καθώς η παράταση της σύμβασης των καυσίμων που είχαμε με τον 
περσινό προμηθευτή είχε καταληκτική ημερομηνία την 29/02/2012 έγινε επιτακτική η 
ανάγκη εξεύρεσης νέου προμηθευτή με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης 
διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τη γνώμη της υπηρεσίας. Η πεποίθηση αυτή εδράζοταν στα 
εξής:  

Η προθεσμία για τη διενέργεια άλλου ανοιχτού διαγωνισμού είναι τουλάχιστον 40 
ημέρες, καθώς προβλέπεται η δημοσίευση της συγκεκριμένης διακήρυξης στην εφημερίδα 
των ευρωπαϊκών κοινοτήτων. Η διάθεση, όμως, των προμηθευτών για συμμετοχή σε τέτοιου 
είδους διαδικασίες είναι ανύπαρκτη, όπως διαπιστώθηκε και στην πρώτη δημοπρασία, αφού 
πέραν του γεγονότος της μη κατάθεσης προσφοράς, την διακήρυξη της συγκεκριμένης 
προμήθειας δεν παρέλαβε από το αρμόδιο γραφείο ούτε ένας ενδιαφερόμενος. Οπότε η 
δημοσίευση μιας ακόμη διακήρυξης και η αναμονή για εκδήλωση ενδιαφέροντος για 
συμμετοχή στη διαδικασία διαγωνισμού, δεν θα είχε κάποιο νόημα. Παρόμοιο πρόβλημα 
αντιμετωπίζουν και άλλοι δήμοι του νομού μας. Υπάρχουν λοιπόν λόγοι, αλλά και το 
κατεπείγον της προμήθειας που μπορούν να στηρίξουν τη προσφυγή στη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης.  

Επιπλέον οι υποψήφιοι προμηθευτές δεν επιθυμούν να καταθέσουν προσφορά που θα 
περιλαμβάνει κάποιο ποσοστό έκπτωσης, ούτε και να πληρώσουν τυχόν δημοσιεύσεις της 
δημοπρασίας κανονικής ή επαναληπτικής στις εφημερίδες.  

Κατόπιν αυτών έγινε δημοσίευση πρόσκλησης ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο της 
πόλης μας, χωρίς να υπάρξει ενδιαφέρον από κάποιο προμηθευτή στις καταληκτικές 
ημερομηνίες που οριζόντουσαν στις προσκλήσεις. (αυτές ήταν στις 3-2-2012 και 5-3-2012 
αντίστοιχα)  

Τελικά με ημερομηνία κατάθεσης 12-3-2012 και αριθμό πρωτοκόλλου 5234/2012 
κατατέθηκε στο δήμο Καρδίτσας προσφορά από τον προμηθευτή ΤΣΙΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗ για το 
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σύνολο της προμήθειας καυσίμων του έτους 2012. Η προσφορά του έχει ποσοστό έκπτωσης 
0 (μηδέν) σε όλες τις κατηγορίες. Το υπόλοιπο ποσό προς ανάθεση από το σύνολο του 
προϋπολογισμού της προμήθειας είναι στο ύψος των 446.511,03€. Για το διάστημα μέχρι τη 
λήψη απόφασης του ∆.Σ. που θα κάνει την ανάθεση για το σύνολο της προμήθειας 
καυσίμων, ο δήμος έχει προχωρήσει σε απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας με απόφαση 
δημάρχου (σχετ. η 149/9-3-2012) για ποσό 15.000,00€. 

 
Ο προμηθευτής δεσμεύεται ότι θα καταβάλλει τις εισφορές που αναλογούν στα 

ασφαλιστικά ταμεία και προβλεπόταν στο αρχικό σχέδιο του διαγωνισμού. Η τιμή των 
καυσίμων θα υπολογίζεται στη μέση τιμή των καυσίμων, όπως αυτή θα δίνεται από το Τμήμα 
Εμπορίου κάθε φορά. Ο προμηθευτής θα προσκομίσει άμεσα εγγυητικές επιστολές και έχει 
προσκομίσει ήδη τα δικαιολογητικά που του ζητήθηκαν από την υπηρεσία, καθώς το ύψος 
του προϋπολογισμού της προμήθειας είναι τέτοιο που θα χρειαστεί έλεγχος πριν από την 
υπογραφή της σύμβασης από την επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Καρδίτσας. Η 
απόφαση του ∆.Σ. μαζί με το φάκελο του άγονου διαγωνισμού και όλο το ιστορικό που 
οδηγούν στην ανάθεση θα διαβιβαστούν άμεσα για τα περαιτέρω στην Α.∆.ΣΤ.Ε.Θ. και στην 
αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

 
ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ∆.Σ. : να ορίσει προχωρήσει άμεσα στην ανάθεση στον εν λόγω 
προμηθευτή.  
 
2. Τις τοποθετήσεις, απόψεις, των ∆ημοτικών Συμβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης. 
 

Αποφάσισε ομόφωνα 
 
1. Την απ΄απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο 
θέρμανσης, βενζίνη αμόλυβδη) του δήμου Καρδίτσας για το έτος 2012 στον κ. ΤΣΙΤΡΑ 
ΙΩΑΝΝΗ έναντι ποσού 446.511,03€ (υπόλοιπο ποσό προς ανάθεση από το σύνολο της 
προμήθειας). 
 
2. Η ψήφιση της πίστωσης θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή. 
 
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθμό 94/2012 
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε. 
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