Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:21/2011 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:180/2011
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 22η του
μήνα Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, ήλθε σε
κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την
αριθ.πρωτ.22749/22.07.2011 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 Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω του ότι αυτή τη στιγμή, το
πρατήριο με το οποίο είχε συνάψει σύμβαση ο Δήμος έχει σταματήσει τη
τροφοδοσία προς την Δ/Ε Απολλωνίων και υπάρχει άμεση ανάγκη
προμήθειας καυσίμων για τη λειτουργία των οχημάτων και των υπηρεσιών της
Δ/Ε Απολλωνίων.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννιά (9) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Αντρέας
3) Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
4]Γαζής Αναστάσιος
5] Πεντεσπίτης Νίκος
6]Ζουριδάκης Ευτύχιος
7] Μαργέλης Γεώργιος
8] Mπραντζουκάκης Νικόλαος
9) Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
κανείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Αναπληρώτρια Γραμματέα της Οικονομικής
Επιτροπής κ.Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
1ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.21-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για κατακύρωση αποτελέσματος
διαγωνισμού με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης , λόγω του
κατεπείγοντος του θέματος, για τη προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών
για την Δημ.Ενότητα Απολλωνίων.
Εισηγητής: κ.Αντώνης Αθανίτης
Υπάλληλος του Δήμου
O Eισηγητής ανέφερε στην Επιτροπή ότι,
«Έχοντας υπόψη:
1) Το γεγονός ότι τόσο ο τακτικός όσο και ο επαναληπτικός διαγωνισμός προμήθειας
καυσίμων, οι οποίοι διενεργήθηκαν 24-03-2011 και 01-04-2011 αντίστοιχα,
απέβησαν άγονοι για την Δημοτική Ενότητα Απολλωνίων.
2) Το γεγονός ότι η διαδικασία της διαπραγμάτευσης που διενεργήθηκε σύμφωνα με
την αριθμ. 133/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου απέβη άγονη για την
Δημοτική Ενότητα Απολλωνίων.

3) Την αριθμ. 215/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και την αριθμ.
155/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για προσφυγή στη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης λόγω του κατεπείγοντος, με άγονα και σε αυτές τις περιπτώσεις
αποτελέσματα για την Δημοτική Ενότητα Απολλωνίων.
4) την αριθμ. 169/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί συνέχισης της
διαδικασίας της διαπραγμάτευσης για απευθείας ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος.
5) το γεγονός ότι το πρατήριο υγρών καυσίμων της Βρυώνη Άννας, που μέχρι
σήμερα τροφοδοτούσε την Δημοτική Ενότητα Απολλωνίων, σύμφωνα και με την 0507-2011 επιστολή της, σταμάτησε την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών των
οχημάτων και μηχανημάτων της ανωτέρω Δημ. Ενότητας.
6) το γεγονός ότι εγκυμονούν άμεσοι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία από τη μη
κυκλοφορία των απορριμματοφόρων, βυτιοφόρων και λοιπών μηχανημάτων της
Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίων.
7) Την από 21-07-2011 έγγραφη προσφορά της εταιρείας υγρών καυσίμων
Σκλαβενίτης Χαράλαμπος & Σία Ο.Ε.
8) το γεγονός ότι είναι δυνατή η κατακύρωση του αποτελέσματος στο μοναδικό
υποψήφιο προμηθευτή.
9) το γεγονός ότι, παρά το ότι δεν δίνεται από τον προμηθευτή ποσοστό έκπτωσης
επί των προσφερόμενων ειδών, κρίνεται ως προέχουσα η ανάθεση της προμήθειας
καυσίμων για την προστασία της υγείας των πολιτών και επισκεπτών του Νομού μας.
10) την επείγουσα ανάγκη τροφοδοσίας με καύσιμα και ελαιολιπαντικά της Δημοτικής
Ενότητας Απολλωνίων, για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιακών
μονάδων
(ύδρευσης-αποχέτευσης-αποκομιδής
απορριμμάτων
κ.λπ.)
και
προκειμένου να αποφευχθούν τεράστια προβλήματα βλάβης της δημόσιας υγείας
τόσο των μονίμων κατοίκων όσο και των επισκεπτών εν μέσω της τουριστικής
περιόδου.
11) το από 22-07-2011 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.
12) τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.
Κατόπιν των ανωτέρω:
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Α.
Την έγκριση του από 22-07-2011 πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης
διαγωνισμού και την κατακύρωση της προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών της
Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίων στην εταιρεία υγρών καυσίμων «Σκλαβενίτης
Χαράλαμπος & Σία Ο.Ε.», με έδρα Βασιλική Λευκάδας, Α.Φ.Μ. 998706122, ΔΟΥ
Λευκάδας, σύμφωνα με τα παρακάτω:
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΛΙΤΡΑ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(€) ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

1

Πετρέλαιο κίνησης

19.788

23.649,07

0%

2

Πετρέλαιο
θέρμανσης

1.200

800,00

0%

3

Βενζίνη αμόλυβδη

2.900

3.913,82

0%

4

Ελαιολιπαντικά

140

796,75

0%

ΣΥΝΟΛΟ

29.159,64

Φ.Π.Α. 23%

6.706,72

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

35.866,36

Επιπλέον, σύμφωνα με την προσφορά του προμηθευτή, πρέπει στην σύμβαση που
θα υπογραφεί, να συμπεριληφθεί ο όρος ότι η εξόφληση των τιμολογίων πρέπει να
γίνεται εκ μέρους του Δήμου Λευκάδας εντός του Α΄ δεκαπενθημέρου του επόμενου
μήνα παράδοσης των καυσίμων και ελαιολιπαντικών.
Β.
Για τις Δημοτικές Ενότητες Καλάμου-Καστού, για τις οποίες όλες οι
διαγωνιστικές διαδικασίες που ακολουθήθηκαν απέβησαν άγονες, προτείνεται η
προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών να γίνεται από το ελεύθερο εμπόριο,
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επείγουσες ανάγκες προμήθειας καυσίμων των
υπηρεσιών των δύο αυτών μικρών νησιών, λόγω και του μικρού ύψους του
προϋπολογισμού, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα στην απρόσκοπτη λειτουργία
των υπηρεσιακών μονάδων (ύδρευσης-αποχέτευσης-αποκομιδής απορριμμάτων
κ.λπ.) με άμεσους και προφανείς κινδύνους για την δημόσια υγεία τόσο των μόνιμων
κατοίκων όσο και των παραθεριστών εν μέσω τουριστικής περιόδου».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει
1. Για την έγκριση του από 22-07-2011 πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης
διαγωνισμού και την κατακύρωση της προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών της
Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίων στην εταιρεία υγρών καυσίμων «Σκλαβενίτης
Χαράλαμπος & Σία Ο.Ε.», με έδρα Βασιλική Λευκάδας, Α.Φ.Μ. 998706122, ΔΟΥ
Λευκάδας,
2. Για τις Δημοτικές Ενότητες Καλάμου-Καστού, για τις οποίες όλες οι διαγωνιστικές
διαδικασίες που ακολουθήθηκαν απέβησαν άγονες, η προμήθεια καυσίμων και
ελαιολιπαντικών να γίνεται από το ελεύθερο εμπόριο, προκειμένου να
αντιμετωπιστούν οι επείγουσες ανάγκες προμήθειας καυσίμων των υπηρεσιών των
δύο αυτών μικρών νησιών, λόγω και του μικρού ύψους του προϋπολογισμού, ώστε
να αποφευχθούν προβλήματα στην απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιακών
μονάδων (ύδρευσης-αποχέτευσης-αποκομιδής απορριμμάτων κ.λπ.) με άμεσους και
προφανείς κινδύνους για την δημόσια υγεία τόσο των μόνιμων κατοίκων όσο και των
παραθεριστών εν μέσω τουριστικής περιόδου.
Η Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10, μετά από διαλογική συζήτηση
Ομόφωνα αποφασίζει

1. Την έγκριση του από 22-07-2011 πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης
διαγωνισμού και την κατακύρωση της προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών της
Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίων στην εταιρεία υγρών καυσίμων «Σκλαβενίτης
Χαράλαμπος & Σία Ο.Ε.», με έδρα Βασιλική Λευκάδας, Α.Φ.Μ. 998706122, ΔΟΥ
Λευκάδας, σύμφωνα με τα παρακάτω:
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΛΙΤΡΑ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(€) ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

1

Πετρέλαιο κίνησης

19.788

23.649,07

0%

2

Πετρέλαιο
θέρμανσης

1.200

800,00

0%

3

Βενζίνη αμόλυβδη

4

Ελαιολιπαντικά

2.900

3.913,82

0%

140

796,75

0%

ΣΥΝΟΛΟ

29.159,64

Φ.Π.Α. 23%

6.706,72

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

35.866,36

Επιπλέον, σύμφωνα με την προσφορά του προμηθευτή, πρέπει στην σύμβαση που
θα υπογραφεί, να συμπεριληφθεί ο όρος ότι η εξόφληση των τιμολογίων πρέπει να
γίνεται εκ μέρους του Δήμου Λευκάδας εντός του Α΄ δεκαπενθημέρου του επόμενου
μήνα παράδοσης των καυσίμων και ελαιολιπαντικών.
2.Για τις Δημοτικές Ενότητες Καλάμου-Καστού, για τις οποίες όλες οι
διαγωνιστικές διαδικασίες που ακολουθήθηκαν απέβησαν άγονες, η προμήθεια
καυσίμων και ελαιολιπαντικών, να γίνεται από το ελεύθερο εμπόριο, προκειμένου να
αντιμετωπιστούν οι επείγουσες ανάγκες προμήθειας καυσίμων των υπηρεσιών των
δύο αυτών μικρών νησιών, λόγω και του μικρού ύψους του προϋπολογισμού, ώστε
να αποφευχθούν προβλήματα στην απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιακών
μονάδων (ύδρευσης-αποχέτευσης-αποκομιδής απορριμμάτων κ.λπ.) με άμεσους και
προφανείς κινδύνους για την δημόσια υγεία τόσο των μόνιμων κατοίκων όσο και των
παραθεριστών εν μέσω τουριστικής περιόδου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:180 /2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

