Απόσπασµα

Από το πρακτικό της µε αριθ 9/2014
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.

Συνεδρίασης της Oικονοµικής

Αριθ. Απόφ:84/2014

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 24η του µήνα
Μαρτίου του έτους 2014,
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12.30 µ.µ., ήλθε σε
κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.
7918/ 24.3.2014 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».
Η Συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα, για το παρακάτω θέµα θέµα επειδή
1. ο τακτικός ανοικτός διεθνής διαγωνισµός για την προµήθεια καυσίµων και
ελαιολιπαντικών του ∆. Λευκάδας, των Ν.Π.∆.∆. και της ∆ΕΠΟΚΑΛ, αν και
τηρήθηκαν όλες οι νόµιµες διαδικασίες, απέβη άγονος σε ότι αφορά την
προµήθεια καυσίµων, σύµφωνα µε την αριθµ. 74/2014 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής.
2.Οι υφιστάµενες συµβάσεις µε τους προµηθευτές καυσίµων λήγουν στις 3103-2014, χωρίς δικαίωµα περαιτέρω παράτασής τους.
3.Ο επαναληπτικός ανοικτός διεθνής διαγωνισµός, ο οποίος θα προκηρυχθεί
άµεσα, αναµένεται να ολοκληρωθεί σε περίπου εβδοµήντα ηµέρες από την
δηµοσίευσή του, λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών που απαιτεί ένας
διεθνής διαγωνισµός (τουλάχιστον 40 ηµέρες χρόνος δηµοσίευσης και
περίπου 30 ηµέρες για την ολοκλήρωση του διαγωνιστικού µέρους).
4. Υπάρχει επιτακτική ανάγκη οµαλής και απρόσκοπτης τροφοδοσίας µε
καύσιµα των οχηµάτων - µηχανηµάτων 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, χλωρίωσης του πόσιµου νερού κ.λπ.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) µελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΑΠΟΝΤΕΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Σάντα-Μακρή Αικ.
5) Πεντεσπίτης Νίκος
6) Μπραντζουκάκης Νίκ.

Μαργέλης Γεώργιος
Γαβρίλης ∆ηµήτρης
Ζουριδάκης Ευτύχιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής ,
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
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3ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.9-2014 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την απευθείας ανάθεση προµήθειας
καυσίµων του ∆ήµου Λευκάδας λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.
Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήµαρχος
O Εισηγητής αναφέρει:
«Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Β΄/08-06-2006) «Κώδικας ∆ήµων και
Κοινοτήτων».
2. τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ, Υπ. Απόφαση Εσωτερικών 11389/93, ΦΕΚ 185 Β΄/23-031993).
3. τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
4. τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ, σύµφωνα µε το οποίο η Οικονοµική
Επιτροπή αποφασίζει αιτιολογηµένα για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης
προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων, σε
εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.
5. Την παρ. 14 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012.
6. τη µε αριθµ.439/2013 απόφαση ∆.Σ. περί έγκρισης διενέργειας ανοικτού διεθνούς
διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων και ελαιολιπαντικών του ∆ήµου Λευκάδας,
των Ν.Π.∆.∆. και της ∆ΕΠΟΚΑΛ για το έτος 2014.
7. την αριθµ. 36079/18-12-2013 διακήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού.
8. την αριθµ.26/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία
συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού.
9. τη µε αριθµ.26/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία
συγκροτήθηκε η Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών για τον ανοικτό διεθνή
διαγωνισµό για την προµήθεια καυσίµων και ελαιολιπαντικών του ∆. Λευκάδας, των
Ν.Π.∆.∆. και της ∆ΕΠΟΚΑΛ, σύµφωνα µε τους όρους της µε αριθµ.36079/18-122013 διακήρυξης.
10. τη µε αριθµ. 74/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε την
οποία κατακυρώνεται το αποτέλεσµα του ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού µόνο για τα
ελαιολιπαντικά και κηρύσσει άγονο το αποτέλεσµα του διαγωνισµού για τα καύσιµα.
11. Την αριθµ. 95/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης
διενέργειας ανοικτού επαναληπτικού διεθνούς διαγωνισµού για την προµήθεια
καυσίµων του ∆ήµου Λευκάδας, των Ν.Π.∆.∆. και της ∆ΕΠΟΚΑΛ για το έτος 2014.
12. Τη µελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Λευκάδας.
13. Τις προσφορές των προµηθευτών καυσίµων.
14. το από 24-03-2014 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού,
σύµφωνα µε το οποίο γνωµοδοτεί για την απευθείας ανάθεση προµήθειας καυσίµων
του ∆ήµου Λευκάδας λόγω του κατεπείγοντος.
15. Τις άµεσες υπηρεσιακές ανάγκες για προµήθεια καυσίµων του ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγούµαστε
Α. Την απευθείας ανάθεση προµήθειας καυσίµων του ∆ήµου Λευκάδας µέχρι
την ολοκλήρωση των διαδικασιών του επαναληπτικού διεθνούς διαγωνισµού, λόγω
κατεπείγουσας ανάγκης που οφείλεται στους παρακάτω λόγους:
1.

Ο τακτικός ανοικτός διεθνής διαγωνισµός για την προµήθεια
καυσίµων και ελαιολιπαντικών του ∆. Λευκάδας, των Ν.Π.∆.∆. και
της ∆ΕΠΟΚΑΛ, αν και τηρήθηκαν όλες οι νόµιµες διαδικασίες,
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2.
3.

4.

απέβη άγονος σε ότι αφορά την προµήθεια καυσίµων, σύµφωνα µε
την αριθµ. 74/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
Οι υφιστάµενες συµβάσεις µε τους προµηθευτές καυσίµων λήγουν
στις 31-03-2014, χωρίς δικαίωµα περαιτέρω παράτασής τους.
Ο επαναληπτικός ανοικτός διεθνής διαγωνισµός, ο οποίος θα
προκηρυχθεί άµεσα, αναµένεται να ολοκληρωθεί σε περίπου
εβδοµήντα ηµέρες από την δηµοσίευσή του, λόγω των
χρονοβόρων διαδικασιών που απαιτεί ένας διεθνής διαγωνισµός
(τουλάχιστον 40 ηµέρες χρόνος δηµοσίευσης και περίπου 30
ηµέρες για την ολοκλήρωση του διαγωνιστικού µέρους).
Υπάρχει επιτακτική ανάγκη οµαλής και απρόσκοπτης τροφοδοσίας
µε καύσιµα των οχηµάτων - µηχανηµάτων 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, χλωρίωσης του πόσιµου νερού κ.λπ.

Β. Αναθέτουµε στους παρακάτω προµηθευτές την προµήθεια καυσίµων, για
το διάστηµα από 01-04-2014 έως 10-06-2014. Σε περίπτωση που οι διαγωνιστικές
διαδικασίες ολοκληρωθούν συντοµότερα, τότε θα λήξει η ισχύς των υφιστάµενων
συµβάσεων.
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
«Σταµάτα Γεωργάκη & Σία Ε.Ε.», µε έδρα Απόλπαινα Λευκάδας, Α.Φ.Μ.
998706540, ∆.Ο.Υ. Λευκάδας
Α/Α
1
2

ΕΙ∆ΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο κίνησης
Βενζίνη αµόλυβδη

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
λίτρα
λίτρα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
7.150,00
3.000,00

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.
1,13 €
1,357 €

∆ΑΠΑΝΗ
8.079,50 €
4.071,000 €

ΣΥΝΟΛΟ

12.150,500 €

Φ.Π.Α 23%

2.794,615 €

ΣΥΝΟΛΟ Α1 ΜΕ Φ.Π.Α.

14.945,115 €

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
«Φατούρος Γεράσιµος & Σία Ε.Ε.», µε έδρα Βλυχό Λευκάδας, Α.Φ.Μ.
800183613, ∆.Ο.Υ. Λευκάδας
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ΕΙ∆ΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο κίνησης

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
λίτρα

2

Βενζίνη αµόλυβδη

λίτρα

Α/Α
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10.600,00

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.
1,13 €

150

1,357 €

203,55 €

ΣΥΝΟΛΟ Β1

12.181,55 €

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

∆ΑΠΑΝΗ
11.978,00 €

Φ.Π.Α 23%

2.801,76 €

ΣΥΝΟΛΟ Β1 ΜΕ Φ.Π.Α.

14.983,31 €

∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΡΥΑΣ-ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ
«Κτενάς Θεόδωρος», µε έδρα Λαζαράτα Λευκάδας, Α.Φ.Μ.
017282410, ∆.Ο.Υ. Λευκάδας

1

ΕΙ∆ΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο κίνησης

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
λίτρα

2

Βενζίνη αµόλυβδη

λίτρα

Α/Α

10.600,00

ΤΙΜΗ ΜΕ
Φ.Π.Α.
1,13 €

11.978,000 €

150

1,357 €

203,550 €

ΣΥΝΟΛΟ ∆1

12.181,55 €

Φ.Π.Α 23%

2.801,76 €

ΣΥΝΟΛΟ ∆1 ΜΕ Φ.Π.Α.

14.983,31 €

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

∆ΑΠΑΝΗ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
«Σκλαβενίτης Χαράλαµπος & Σία Ο.Ε.», µε έδρα Βασιλική Λευκάδας,
Α.Φ.Μ. 998706122, ∆.Ο.Υ. Λευκάδας

1

ΕΙ∆ΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο κίνησης

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
λίτρα

2

Βενζίνη αµόλυβδη

λίτρα

Α/Α

10.600,00

ΤΙΜΗ ΜΕ
Φ.Π.Α.
1,13 €

150

1,357 €

203,550 €

ΣΥΝΟΛΟ Γ1

12.181,55 €

Φ.Π.Α 23%

2.801,76 €

ΣΥΝΟΛΟ Γ1 ΜΕ Φ.Π.Α.

14.983,31 €

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

∆ΑΠΑΝΗ
11.978,00 €

∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΑΜΟΥ-ΚΑΣΤΟΥ
«Καστανός Σ. Παντελής», µε έδρα Κανδήλα Αιτ/νίας, Α.Φ.Μ. 041899433,
∆.Ο.Υ. Βόνιτσας

1

ΕΙ∆ΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο κίνησης

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
λίτρα

2

Βενζίνη αµόλυβδη

λίτρα

Α/Α

4

200,00

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.
1,13 €

500,00

1,357 €

678,50 €

ΣΥΝΟΛΟ Ε1

904,50 €

Φ.Π.Α 23%

208,04 €

ΣΥΝΟΛΟ Ε1 ΜΕ Φ.Π.Α.

1.112,54 €

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

∆ΑΠΑΝΗ
226,00 €

Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή, να αποφασίσει για την
έγκριση απευθείας ανάθεσης προµήθειας καυσίµων του ∆ήµου Λευκάδας ,σύµφωνα
µε την παραπάνω εισήγηση.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10
-τη παραπάνω εισήγηση
και µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα αποφασίζει
Α. Την απευθείας ανάθεση προµήθειας καυσίµων του ∆ήµου Λευκάδας µέχρι
την ολοκλήρωση των διαδικασιών του επαναληπτικού διεθνούς διαγωνισµού, λόγω
κατεπείγουσας ανάγκης που οφείλεται στους παρακάτω λόγους:
1.Ο τακτικός ανοικτός διεθνής διαγωνισµός για την προµήθεια καυσίµων και
ελαιολιπαντικών του ∆. Λευκάδας, των Ν.Π.∆.∆. και της ∆ΕΠΟΚΑΛ, αν και
τηρήθηκαν όλες οι νόµιµες διαδικασίες, απέβη άγονος σε ότι αφορά την
προµήθεια καυσίµων, σύµφωνα µε την αριθµ. 74/2014 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής.
2.Οι υφιστάµενες συµβάσεις µε τους προµηθευτές καυσίµων λήγουν στις 3103-2014, χωρίς δικαίωµα περαιτέρω παράτασής τους.
3.Ο επαναληπτικός ανοικτός διεθνής διαγωνισµός, ο οποίος θα προκηρυχθεί
άµεσα, αναµένεται να ολοκληρωθεί σε περίπου εβδοµήντα ηµέρες από την
δηµοσίευσή του, λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών που απαιτεί ένας
διεθνής διαγωνισµός (τουλάχιστον 40 ηµέρες χρόνος δηµοσίευσης και
περίπου 30 ηµέρες για την ολοκλήρωση του διαγωνιστικού µέρους).
4.Υπάρχει επιτακτική ανάγκη οµαλής και απρόσκοπτης τροφοδοσίας µε
καύσιµα των οχηµάτων - µηχανηµάτων 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, χλωρίωσης του πόσιµου νερού
κ.λπ.
Β. Αναθέτει στους παρακάτω προµηθευτές την προµήθεια καυσίµων, για το
διάστηµα από 01-04-2014 έως 10-06-2014. Σε περίπτωση που οι διαγωνιστικές
διαδικασίες ολοκληρωθούν συντοµότερα, τότε θα λήξει η ισχύς των υφιστάµενων
συµβάσεων.
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
«Σταµάτα Γεωργάκη & Σία Ε.Ε.», µε έδρα Απόλπαινα Λευκάδας, Α.Φ.Μ.
998706540, ∆.Ο.Υ. Λευκάδας
Α/Α
1
2

ΕΙ∆ΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο κίνησης
Βενζίνη αµόλυβδη

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
λίτρα
λίτρα

5

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
7.150,00
3.000,00

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.
1,13 €
1,357 €

∆ΑΠΑΝΗ
8.079,50 €
4.071,000 €

ΣΥΝΟΛΟ

12.150,500 €

Φ.Π.Α 23%

2.794,615 €

ΣΥΝΟΛΟ Α1 ΜΕ Φ.Π.Α.

14.945,115 €

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
«Φατούρος Γεράσιµος & Σία Ε.Ε.», µε έδρα Βλυχό Λευκάδας, Α.Φ.Μ.
800183613, ∆.Ο.Υ. Λευκάδας

1

ΕΙ∆ΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο κίνησης

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
λίτρα

2

Βενζίνη αµόλυβδη

λίτρα

Α/Α

10.600,00

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.
1,13 €

150

1,357 €

203,55 €

ΣΥΝΟΛΟ Β1

12.181,55 €

Φ.Π.Α 23%

2.801,76 €
14.983,31 €

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

∆ΑΠΑΝΗ
11.978,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Β1 ΜΕ Φ.Π.Α.

∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΡΥΑΣ-ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ
«Κτενάς Θεόδωρος», µε έδρα Λαζαράτα Λευκάδας, Α.Φ.Μ.
017282410, ∆.Ο.Υ. Λευκάδας

1

ΕΙ∆ΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο κίνησης

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
λίτρα

2

Βενζίνη αµόλυβδη

λίτρα

Α/Α

10.600,00

ΤΙΜΗ ΜΕ
Φ.Π.Α.
1,13 €

11.978,000 €

150

1,357 €

203,550 €

ΣΥΝΟΛΟ ∆1

12.181,55 €

Φ.Π.Α 23%

2.801,76 €

ΣΥΝΟΛΟ ∆1 ΜΕ Φ.Π.Α.

14.983,31 €

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

∆ΑΠΑΝΗ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
«Σκλαβενίτης Χαράλαµπος & Σία Ο.Ε.», µε έδρα Βασιλική Λευκάδας,
Α.Φ.Μ. 998706122, ∆.Ο.Υ. Λευκάδας

1

ΕΙ∆ΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο κίνησης

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
λίτρα

2

Βενζίνη αµόλυβδη

λίτρα

Α/Α

6

10.600,00

ΤΙΜΗ ΜΕ
Φ.Π.Α.
1,13 €

150

1,357 €

203,550 €

ΣΥΝΟΛΟ Γ1

12.181,55 €

Φ.Π.Α 23%

2.801,76 €

ΣΥΝΟΛΟ Γ1 ΜΕ Φ.Π.Α.

14.983,31 €

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

∆ΑΠΑΝΗ
11.978,00 €

∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΑΜΟΥ-ΚΑΣΤΟΥ
«Καστανός Σ. Παντελής», µε έδρα Κανδήλα Αιτ/νίας, Α.Φ.Μ. 041899433,
∆.Ο.Υ. Βόνιτσας

1

ΕΙ∆ΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο κίνησης

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
λίτρα

2

Βενζίνη αµόλυβδη

λίτρα

Α/Α

200,00

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.
1,13 €

500,00

1,357 €

678,50 €

ΣΥΝΟΛΟ Ε1

904,50 €

Φ.Π.Α 23%

208,04 €

ΣΥΝΟΛΟ Ε1 ΜΕ Φ.Π.Α.

1.112,54 €

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 84/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Όπως αναφέρονται παραπάνω

7

∆ΑΠΑΝΗ
226,00 €

