ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 33ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 222/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 6 του µήνα Αυγούστου του έτους
2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 15756/2-8-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα
µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
2 Σέρβος Κων/νος
2
Ζουριδάκης Ευτύχιος
3 Περδικάρης Αθανάσιος
3
Καββαδάς Θωµάς
4 Καρφάκη Μαριάννα
4
5 Χαλικιάς Ευάγγελος
5
6 Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.)
6
7
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων, αναπληρωµατικό µέλος της δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας,
αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ. Γιαννιώτη Οδυσσέα, που απουσίαζε.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 1 εκτός ηµερήσιας διάταξης: Απόφαση Ο. Ε. έγκρισης εκτέλεσης της προµήθειας καυσίµων για τις
ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας και των Νοµικών του Προσώπων έτους 2019 για τις ∆.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ,
ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΚΑΡΥΑΣ, ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ, ΚΑΛΑΜΟΥ, ΚΑΣΤΟΥ, συνολικού πρ/σµού 148.692,49 € µε ΦΠΑ
24%µε τη διαδικασία της ανάθεσης κατόπιν διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, µε αποστολή
πρόσκλησης µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ και χωρίς τροποποίηση των όρων της υπ’αρ.
4704/12-03-2019/Α∆ΑΜ:19REQ004606887 διακήρυξη διαγωνισµού.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, η Ο.Ε. οµόφωνα αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας
διάταξης θέµατος περί έγκρισης εκτέλεσης της προµήθειας καυσίµων για τις ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας και
των Νοµικών του Προσώπων έτους 2019 για τις ∆.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΚΑΡΥΑΣ, ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ,
ΚΑΛΑΜΟΥ, ΚΑΣΤΟΥ, συνολικού πρ/σµού 148.692,49 € µε ΦΠΑ 24%µε τη διαδικασία της ανάθεσης κατόπιν
διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, µε αποστολή πρόσκλησης µέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ και χωρίς τροποποίηση των όρων της υπ’αρ. 4704/12-03-2019/
Α∆ΑΜ:19REQ004606887 διακήρυξη διαγωνισµού.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση
της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Με την υπ’ αρ. 392/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι και εγκρίθηκαν οι
τεχνικές προδιαγραφές του ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για τις
ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας και των νοµικών του προσώπων για το έτος 2019, συνολικού πρ/σµού
411.568,65 € µε ΦΠΑ 24% µε τη διαδικασία του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισµού και σύµφωνα µε τις
τεχνικές προδιαγραφές της 263/2018 ενιαία µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τις διατάξεις του Ν.
4412/16. Στη συνέχεια εκδόθηκε από το ∆ήµαρχο η υπ’ αριθµ. 4704/12-03-2019/Α∆ΑΜ:19REQ004606887
διακήρυξη διαγωνισµού, περίληψη της οποίας δηµοσιεύτηκε νοµίµως. Σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης
η προµήθεια διαιρούνταν σε δύο τµήµατα σε καύσιµα και λιπαντικά.
Στο διενεργηθέντα διαγωνισµό έλαβαν µέρος πέντε (5) συµµετέχοντες. Οι τέσσερις κατέθεσαν προσφορά για
την οµάδα των Λιπαντικών και ο ένας για την κατηγορία ΚΑΥΣΙΜΑ για την Οµάδα: ∆.Ε.Λευκάδας. Για την οµάδα
των καυσίµων των λοιπών οµάδων ∆ΕΝ κατατέθηκε καµία προσφορά και η Οικονοµική Επιτροπή µε την µε
αρ.165/2018 απόφασή της κήρυξε ως άγονη τη διαδικασία του διενεργηθέντος διαγωνισµού για την οµάδα των
καυσίµων για τις ΟΜΑ∆ΕΣ Β, Γ, ∆, και Ε και τη µαταίωσε µετά από τη σχετική εισήγηση της επιτροπής
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αξιολόγησης του διαγωνισµού. ∆εν προέβη σε απόφαση για προσφυγή στη διαδικασία ανάθεσης κατόπιν
διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων της 4704/12-03-2019
διακήρυξης, σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, πριν την έκδοση σύµφωνης γνώµης από την
ΕΑΑ∆ΗΣΥ.
Η ΕΑΑ∆ΗΣΥ µε την αριθµ.δ71/2019 ΓΝΩΜΗ παρέχει τη σύµφωνη γνώµη της για τη διενέργεια διαδικασίας
διαπραγµάτευσης
Με βάση τα ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/16 σύµφωνα µε τις οποίες η διαδικασία µε
διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, µπορεί να χρησιµοποιείται για δηµόσιες συµβάσεις έργων,
προµηθειών και υπηρεσιών εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία:
α. είτε δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά ή αίτηση συµµετοχής
β. είτε καµία από τις υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις συµµετοχής δεν είναι κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν
τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύµβασης,
2. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 36 του Ν. 4412/16 σύµφωνα µε τις οποίες, οι αναθέτουσες αρχές
υποχρεούνται να χρησιµοποιούν το Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων του Ν.4412/2016, µε εκτιµώµενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να
συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ.
3. Το γεγονός ότι τηρήθηκαν οι νόµιµες διαδικασίες για την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών µέσω της
διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού άνω των ορίων στην πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ µε αύξοντα
αριθµό 71602 και υποβλήθηκαν πέντε (5) συµµετέχοντες. Οι τέσσερις κατέθεσαν προσφορά για την οµάδα των
Λιπαντικών και ο ένας για την κατηγορία ΚΑΥΣΙΜΑ για την Οµάδα: ∆.Ε.Λευκάδας.
4. Το γεγονός ότι ο διαγωνισµός απέβη άγονος λόγω µη υποβολής καµίας προσφοράς για τΙς οµάδες των
καυσίµων Β, Γ, ∆, και Ε, καθώς οι οικονοµικοί φορείς απέφυγαν την υποβολή προσφορών (ηλεκτρονικός
διαγωνισµός). Πιθανοί αποτρεπτικοί λόγοι µπορούν να θεωρηθούν κυρίως: α) το µικρό περιθώριο κέρδους σε
συνδυασµό µε τον επί πιστώσει τρόπο πληρωµής τους, β) η οικονοµική κατάσταση πολλών µικρών
επιχειρήσεων, γ) το κόστος έκδοσης εγγυητικών επιστολών ή/και δηµοσίευσης στις εφηµερίδες και δ) το κόστος
συµµετοχής στο διαγωνισµό καθώς η ανάγκη ύπαρξης εκπαιδευµένου προσωπικού για τη συµµετοχή σε
ηλεκτρονικούς διαγωνισµούς αυξάνει το ήδη σηµαντικό κόστος σύνταξης προσφοράς.
5. Το γεγονός ότι η προθεσµία για τη διενέργεια άλλου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού είναι τουλάχιστον
δεκαπέντε (15) ηµέρες (άρθρο 43 παρ.19 του Ν.4605/2019 ). Η δηµοσίευση µιας ακόµη διακήρυξης και η
αναµονή για εκδήλωση ενδιαφέροντος στη διαδικασία διαγωνισµού, όταν διαρκώς δεν υπάρχει συµµετοχή, είναι
άσκοπη. Επιπλέον, δηµιουργείται περιττή δαπάνη για τον ∆ήµο Λευκάδας που αφορά το κόστος δηµοσίευσης
στον τύπο, ενώ καθίσταται αµφίβολο εάν, λόγω του χρονικού µάκρους της όλης διαδικασίας, θα καλυφθούν
εγκαίρως οι εντός του έτους ανάγκες των Υπηρεσιών σε καύσιµα.
6. Την αναγκαιότητα εκτέλεσης της προµήθειας καυσίµων, για την οµαλή και απρόσκοπτη τροφοδοσία µε
καύσιµα των οχηµάτων – µηχανηµάτων - αντλιοστασίων του ∆ήµου και κυρίως των απορριµµατοφόρων,
βυτιοφόρων και µηχανηµάτων έργων, ώστε να αποφευχθούν κίνδυνοι βλάβης της δηµόσιας υγείας και να
αντιµετωπιστούν οι καθηµερινές ανάγκες καθαριότητας των δηµόσιων χώρων, επισκευών δικτύων ύδρευσης και
αποχέτευσης, λειτουργίας και συντήρησης των βιολογικών καθαρισµών, αποκατάστασης φθορών του οδικού
δικτύου, επίβλεψης και κατασκευής τεχνικών έργων, οµαλής λειτουργίας των αντλιοστασίων, χλωρίωσης του
πόσιµου νερού και θέρµανσης των κτιρίων που στεγάζονται οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί του ∆ήµου.
Προτείνεται η προσφυγή στη διαδικασία ανάθεσης κατόπιν διαπραγµάτευσης, χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση
και χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, για την
προµήθεια καυσίµων του ∆ήµου Λευκάδας και των Νοµικών Προσώπων έτους 2019 για τις ΟΜΑ∆ΕΣ Β, Γ, ∆,
και Ε της µε αριθµ.4704/12-03-2019/Α∆ΑΜ:19REQ004606887 διακήρυξης. Ο συνολικός πρ/σµός της
προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 148.692,49 € µε ΦΠΑ 24%που αναλύεται ως εξής:
Ι. ΚΑΥΣΙΜΑ
ΟΜΑ∆Α Β : ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
Β1. ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

∆ΑΠΑΝΗ

1

Πετρέλαιο κίνησης

λίτρα

25.000,00

1,168 €

29.200,000 €

2

Βενζίνη αµόλυβδη

λίτρα

500,00

1,356 €

678,000 €

3

Πετρέλαιο θέρµανσης

λίτρα

2.500,00

0,849 €

2.122,50 €

ΣΥΝΟΛΟ Β1

32.000,50€

Φ.Π.Α 24 %

7.680,12€

ΣΥΝΟΛΟ Β1 ΜΕ Φ.Π.Α.

39.680,62€
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Β2. ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.
Α/Α
1

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Βενζίνη αµόλυβδη

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
3.800,00

λίτρα

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

∆ΑΠΑΝΗ

1,356 €

5.152,800 €

ΣΥΝΟΛΟ Β2

5.152,800 €

Φ.Π.Α 24 %

1.236,672 €

ΣΥΝΟΛΟ Β2 ΜΕ Φ.Π.Α.

6.389,472 €

Β3. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Α/Α
1

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο θέρµανσης

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
7.000,00

λίτρα

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

∆ΑΠΑΝΗ

0,849 €

5.943,000 €

ΣΥΝΟΛΟ Β3

5.943,000 €

Φ.Π.Α 24 %

1.426,320 €

ΣΥΝΟΛΟ Β3 ΜΕ Φ.Π.Α.

7.369,320 €

Β4. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Α/Α
1

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο θέρµανσης

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
3.000,00

λίτρα

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

∆ΑΠΑΝΗ

0,849 €

2.547,000 €

ΣΥΝΟΛΟ Β4

2.547,000 €

Φ.Π.Α 24 %

611,280 €

ΣΥΝΟΛΟ Β4 ΜΕ Φ.Π.Α.

3.158,280 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β (Β1+Β2+Β3+Β4) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

45.643,30€

Φ.Π.Α. 24 %

10.954,392€

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β ΜΕ Φ.Π.Α.

56.597,692€

ΟΜΑ∆Α Γ : ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
Γ1. ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

∆ΑΠΑΝΗ

1

Πετρέλαιο κίνησης

λίτρα

25.500,00

1,168 €

29.784,000 €

2

Βενζίνη αµόλυβδη

λίτρα

700,00

1,356 €

949,200 €

ΣΥΝΟΛΟ Γ1

30.733,200 €

Φ.Π.Α 24 %

7.375,968 €

ΣΥΝΟΛΟ Γ1 ΜΕ Φ.Π.Α.

38.109,168 €

Γ2. ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.
Α/Α
1

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Βενζίνη αµόλυβδη

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
4.300,00

λίτρα

3

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

∆ΑΠΑΝΗ

1,356 €

5.830,800 €

ΣΥΝΟΛΟ Γ2

5.830,800 €

Φ.Π.Α 24 %

1.399,392 €

ΣΥΝΟΛΟ Γ2 ΜΕ Φ.Π.Α.

7.230,192 €

Γ3. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Α/Α
1

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο θέρµανσης

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
7.000,00

λίτρα

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

∆ΑΠΑΝΗ

0,849 €

5.943,000 €

ΣΥΝΟΛΟ Γ3

5.943,000 €

Φ.Π.Α 24 %

1.426,320 €

ΣΥΝΟΛΟ Γ3 ΜΕ Φ.Π.Α.

7.369,320 €

Γ4. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Α/Α
1

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο θέρµανσης

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
2.500,00

λίτρα

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

∆ΑΠΑΝΗ

0,849 €

2.122,500 €

ΣΥΝΟΛΟ Γ4

2.122,500 €

Φ.Π.Α 24 %

509,400 €

ΣΥΝΟΛΟ Γ4 ΜΕ Φ.Π.Α.

2.631,900 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ (Γ1+Γ2+Γ3+Γ4)

44.629,500 €

Φ.Π.Α 24 %

10.711,080 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ ΜΕ Φ.Π.Α.

55.340,580 €

ΟΜΑ∆Α ∆ : ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ - ΚΑΡΥΑΣ
∆1. ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

∆ΑΠΑΝΗ

1

Πετρέλαιο κίνησης

λίτρα

14.000,00

1,168 €

16.352,000€

2

Βενζίνη αµόλυβδη

λίτρα

700,00

1,356 €

949,200€

3

Πετρέλαιο θέρµανσης

λίτρα

4.500,00

0,849 €

3.820,50€

ΣΥΝΟΛΟ ∆1

21.121,70€

Φ.Π.Α 24 %

5.069,21€

ΣΥΝΟΛΟ ∆1 ΜΕ Φ.Π.Α.

26.190,91€

∆2. ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.
Α/Α
1

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Βενζίνη αµόλυβδη

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
600,00

λίτρα

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

∆ΑΠΑΝΗ

1,356 €

813,600 €

ΣΥΝΟΛΟ ∆2

813,600 €

Φ.Π.Α 24 %

195,264 €

ΣΥΝΟΛΟ ∆2 ΜΕ Φ.Π.Α.

1.008,864 €

∆3. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Α/Α
1

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο θέρµανσης

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
4.000,00

λίτρα

4

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

∆ΑΠΑΝΗ

0,849 €

3.396,000 €

ΣΥΝΟΛΟ ∆3

3.396,000 €

Φ.Π.Α 24 %

815,040 €

ΣΥΝΟΛΟ ∆3 ΜΕ Φ.Π.Α.

4.211,040 €

∆4. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Α/Α
1

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο θέρµανσης

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
3.000,00

λίτρα

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

∆ΑΠΑΝΗ

0,849 €

2.547,000 €

ΣΥΝΟΛΟ ∆4

2.547,000 €

Φ.Π.Α 24 %

611,280 €

ΣΥΝΟΛΟ ∆4 ΜΕ Φ.Π.Α.

3.158,280 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆ (∆1+∆2+∆3+∆4)

27.878,300 €

Φ.Π.Α 24 %

6.690,792 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆ ΜΕ Φ.Π.Α.

34.569,092 €

ΟΜΑ∆Α Ε : ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΑΜΟΥ - ΚΑΣΤΟΥ
Ε1. ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

∆ΑΠΑΝΗ

1

Πετρέλαιο κίνησης

λίτρα

500,00

1,161 €

580,500 €

2

Βενζίνη αµόλυβδη

λίτρα

500,00

1,341 €

670,500 €

ΣΥΝΟΛΟ Ε1

1.251,000 €

Φ.Π.Α 24 %

300,240 €

ΣΥΝΟΛΟ Ε1 ΜΕ Φ.Π.Α.

1.551,240 €

Ε2. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Α/Α
1

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο θέρµανσης

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
600,00

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

∆ΑΠΑΝΗ

0,852 €

511,200 €

ΣΥΝΟΛΟ Ε2

511,200 €

Φ.Π.Α 24 %

122,688 €

ΣΥΝΟΛΟ Ε2 ΜΕ Φ.Π.Α.

633,888 €

λίτρα

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Ε (Ε1+Ε2)
Φ.Π.Α 24 %

1.762,200 €
422,928 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆ ΜΕ Φ.Π.Α.

2.185,128 €

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Β+Γ+∆+Ε)

119.913,30 €

Φ.Π.Α 24 %

28.779,19 €

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ Φ.Π.Α.

148.692,49 €

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016.
- Την αρ. 4704/12-03-2019/Α∆ΑΜ:19REQ004606887 διακήρυξη διαγωνισµού.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την προσφυγή στη διαδικασία ανάθεσης κατόπιν διαπραγµάτευσης, χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση
και χωρίς τροποποίηση των όρων της 4704/12-03-2019 διακήρυξης, σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Ν.
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4412/2016, για την προµήθεια καυσίµων του ∆ήµου Λευκάδας και των Νοµικών Προσώπων έτους 2019 για τις
ΟΜΑ∆ΕΣ Β, Γ, ∆, και Ε της µε αριθµ.4704/12-03-2019/Α∆ΑΜ:19REQ004606887 διακήρυξης. Ο συνολικός
πρ/σµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 148.692,49 € µε ΦΠΑ 24% όπως φαίνεται αναλυτικά στην
ανωτέρω εισήγηση.
H καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών θα είναι τέσσερις ηµέρες από την ανάρτηση
της πρόσκλησης στο ΚΗΜ∆ΗΣ και ΕΣΗ∆ΗΣ και ώρα 13:00.Η διαδικασία θα διενεργηθεί από την επιτροπή που
ορίστηκε µε την αριθµ.4/2019-Α∆Α:ΨΚΗΖΩΛΙ-ΨΡΛ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την προµήθεια
καυσίµων και λιπαντικών για το έτος 2019, στις 10.00 π.µ. τρεις εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική
ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 222/2019.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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