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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθ.16/2018 συνεδρίασης της 

 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φολεγάνδρου. 

ΘΕΜΑ: "Προμήθεια καυσίμων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος" 

Στη Φολέγανδρο και στο Δημοτικό Κατάστημα Φολεγάνδρου  σήμερα  την 31η μηνός 

Οκτωβρίου του έτους 2018 , ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη  και ώρα 19:00  συνήλθε σε δημόσια 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φολεγάνδρου κατόπιν της υπ’ αριθμόν 1122 / 

25-10-2018 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

67παρ. 4& 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν.                                                                                                                                     

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, ότι επί συνόλου επτά (7) μελών                     

βρέθηκαν παρόντα επτά  (7) ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Παπαδοπούλου Ευθαλία  

2. Ψαρομήλιγκος Γεώργιος  

3. Μάκκας Οδυσσέας  

4. Οθωναίος Παναγιώτης   ΟΥΔΕΙΣ 

5. Καρυστιναίου Ευδοξία 

6. Διβόλης Χριστόφορος  

7. Μπαλή Τίλλα – Μαρία    

 

Στη συνεδρίαση παρoύσα ήταν και η Δημοτική Υπάλληλος Γεραγάλα Σταυρωνία για 

την  τήρηση των πρακτικών. 

Η κ. Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος» και ανέφερε τα 

εξής:  

Η Οικονομική Υπηρεσία στην υπ’ αριθ. 1128/25-10-2018 εισήγησή της αναφέρει ότι: 
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      Ο Δήμος Φολεγάνδρου έχει προβεί σε διαδικασία διακήρυξης συνοπτικού 

διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του. 

                   Έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία για την ανάδειξη του αναδόχου προμηθευτή 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, προέκυψε επείγουσα ανάγκη προμήθειας καυσίμων 

λόγω της αυξημένης δραστηριότητας των υπηρεσιών του Δήμου κατά τη θερινή περίοδο. 

                   Η δαπάνη που προέκυψε, βαρύνει τον ΚΑΕ 20.6641 του προϋπολογισμού, στον 

οποίο υπάρχει η σχετική πίστωση. 

                   Λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα αναφέρθηκαν, εισηγούμαστε την έγκριση της 

δαπάνης ποσού έως 10.000,00 € για την προμήθεια καυσίμων με απευθείας ανάθεση από την 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος βάσει του άρθρου 72 του 

Ν.3852/2010 και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης) 

έως την ολοκλήρωση του διαγωνισμού. 

 

Στη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε: 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Ψαρομήλιγκος Γεώργιος, Μάκκας Οδυσσέας, 

Οθωναίος Παναγιώτης, Καρυστιναίου Ευδοξία και η Αντιδήμαρχος κ. Παπαδοπούλου Ευθαλία 

δήλωσαν ότι εγκρίνουν την προμήθεια καυσίμων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος σύμφωνα 

με την εισήγηση. 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής από την  αντιπολίτευση, κ.κ.  Μπαλή Τίλλα-Μαρία 

και Διβόλης Χριστόφορος, δήλωσαν ότι δεν εγκρίνουν την προμήθεια καυσίμων με τη 

διαδικασία του κατεπείγοντος, σύμφωνα με την πάγια πολιτική τους απέναντι στη λειτουργία 

της Οικονομικής Επιτροπής και τη διαχείριση της Δημοτικής Αρχής.  

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της: 

 

1. Την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, 

2. την εισήγηση της κ. Προέδρου ως ανωτέρω, 

3. τον προϋπολογισμό του Φολεγάνδρου έτους 2018, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 

14/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με το υπ` αριθ. 18732/27-

3-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ν. Αιγαίου, 
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4. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

5. το άρθρο 72 παρ. 1 περ. β του Ν. 3852/10 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

              Εγκρίνει την Προμήθεια καυσίμων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, σύμφωνα με 

την ανωτέρω εισήγηση της κ. Προέδρου. 

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 45. 

 

Για τη λήψη της ανωτέρω απόφασης συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται 

ως εξής: 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 

                      ΤΑ ΜΕΛΗ: 

1. Ψαρομήλιγκος Γεώργιος  

2. Μάκκας Οδυσσέας 

3. Οθωναίος Παναγιώτης   

4. Καρυστηναίου Ευδοξία 

5. Διβόλης Χριστόφορος 

6. Μπαλή Τίλλα-Μαρία 
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