ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 36ης/2019 κατεπείγουσας Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 247/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 30 του µήνα Αυγούστου του έτους
2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, ήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ: 17552/30-8-2019 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 πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
2 Χαλικιάς Ευάγγελος
2
Καρφάκη Μαριάννα
3 Περδικάρης Αθανάσιος
3
Ζουριδάκης Ευτύχιος
4 Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.)
4
Καββαδάς Θωµάς
5 Σέρβος Κων/νος
5
6
6
7
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
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.
Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι οι συµβάσεις του ∆ήµου που αφορούν στην προµήθεια
καυσίµων για τις ∆.Ε. Ελλοµένου, Απολλωνίων, Καρυάς, Σφακιωτών, Καλάµου και Καστού, λήγουν στις 31-082019 µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες του ∆ήµου σε καύσιµα για το χρονικό διάστηµα
από τη 1-09-2019 µέχρι τη συγκρότηση και συνεδρίαση της νέας Οικονοµικής Επιτροπής που θα προκύψει µετά
την εγκατάσταση της νέας δηµοτικής αρχής.
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε το κατεπείγον
της Συνεδρίασης, για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.
ΘΕΜΑ: Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού που αφορά στην µε
αριθµ. 17476/29-08-2019 πρόσκληση για διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση για προµήθεια
καυσίµων για τις ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας και των Νοµικών του Προσώπων έτους 2019 χωρίς
τροποποίηση των όρων υπ΄αρ. 4704/12-03-2019 διακήρυξης, και κατακύρωση αποτελέσµατος.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Θέτουµε υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής τα εξής:
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 παρ.1 του
Ν.4623/2019, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη
διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε µορφής δηµοπρασιών και διαγωνισµών, για έργα, µελέτες, προµήθειες και
υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από µέλη της ή
ειδικούς επιστήµονες, υπαλλήλους του δήµου ή δηµόσιους υπαλλήλους.
Με την υπ’αρ. 392/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα
µε την αριθµ. 263/2018 ενιαία µελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Λευκάδας και
καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισµού και στη συνέχεια εκδόθηκε από το ∆ήµαρχο η υπ’ αριθµ.
4704/12-03-2019 µε Α∆ΑΜ 19PROC004606887 διακήρυξη διαγωνισµού, περίληψη της οποίας δηµοσιεύτηκε
νοµίµως. Σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης η προµήθεια διαιρούνταν σε δύο τµήµατα σε καύσιµα και
λιπαντικά.
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Στο διενεργηθέντα διαγωνισµό έλαβαν µέρος πέντε (5) συµµετέχοντες και κατέθεσαν προσφορά για την οµάδα
των Λιπαντικών και την οµάδα των καυσίµων για τη ∆.Ε.Λευκάδας. Για την οµάδα των καυσίµων των
∆.Ε.Ελλοµένου, Απολλωνίων, Καρυάς, Σφακιωτών, Καλάµου, Καστού ∆ΕΝ κατατέθηκε καµία προσφορά και η
Οικονοµική Επιτροπή µε την µε αρ. 245/2019 απόφασή της κήρυξε ως άγονη τη διαδικασία του διενεργηθέντος
διαγωνισµού για την οµάδα των καυσίµων των ανωτέρω ∆ηµοτικών Ενοτήτων, µετά από τις σχετικές εισηγήσεις
της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισµού και µε την αριθµ. 165/2019 µαταίωσε τη διαγωνιστική διαδικασία
για τα καύσιµα και προέβη σε απόφαση για προσφυγή στη διαδικασία ανάθεσης κατόπιν διαπραγµάτευσης
χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων της 4237/2018 διακήρυξης, σύµφωνα µε
το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, πριν την έκδοση σύµφωνης γνώµης από την ΕΑΑ∆ΗΣΥ.
Η Ε.Α.Α∆Η.ΣΥ. εξέδωσε τη µε αριθµ.δ71/2019 σύµφωνη γνώµη της για την προσφυγή σε διαπραγµάτευση
χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση για προµήθεια καυσίµων για τις ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας και των
Νοµικών του Προσώπων έτους 2019, µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ και χωρίς
τροποποίηση των όρων υπ΄αρ.4237/2018 διακήρυξης
Ακολούθησαν:
• η µε αριθµ. 222/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την προσφυγή σε διαπραγµάτευση
χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση για προµήθεια καυσίµων για τις ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας και των
Νοµικών του Προσώπων έτους 2019, µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ και χωρίς
τροποποίηση των όρων υπ΄αρ. 4704/12-03-2019 διακήρυξης και
• η µε αριθµ. 16795/19-08-2019 πρόσκληση σε διαπραγµάτευση µέσω του συστήµατος του ΕΣΗ∆ΗΣ
• η µε αριθµ. 245/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία η προσφυγή σε
διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση για προµήθεια καυσίµων για τις ∆.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ,
ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΚΑΡΥΑΣ, ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ, ΚΑΛΑΜΟΥ, ΚΑΣΤΟΥ για τις ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας και
των Νοµικών του Προσώπων έτους 2019, προϋπολογισµού 148.692,49 ευρώ µε Φ.Π.Α. 24% , µέσω
της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ και χωρίς τροποποίηση των όρων υπ΄αρ. 4704/12-032019 διακήρυξης µε Α∆ΑΜ 19REQ004606887απέβη άγονη,
• η εκ νέου µε αριθµ. 17476/29-08-2019 πρόσκληση σε διαπραγµάτευση µε τους οικονοµικούς φορείς:
1)Την επχ/ση ΚΤΕΝΑ ΧΡΥΣΩ Πρατήριο υγρών καυσίµων, Λαζαράτα-Σφακιώτες, 2)Την επιχ/ση
«Σκλαβενίτης Χαράλαµπος & Σία Ο.Ε.» Βασιλική Λευκάδας, 3) Την επιχ/ση «Φατούρος Γεράσιµος &
Σία Ε.Ε.» Βλυχό Λευκάδας, 4) Την επιχ/ση Παληογιάννη Ιωάννα-Πρατήριο υγρών καυσίµων, Κανδήλα
Αιτ/νίας, 5) Την επιχ/ση υγρών καυσίµων του Σκληρού Γεράσιµου, Μαραντοχώρι Λευκάδας, 6) Την
επιχ/ση υγρών καυσίµων του Ευστάθιου Κατοπώδη στο Νυδρί Λευκάδας,
• Στην πρόσκληση συµµετείχαν οι οικονοµικοί φορείς: 1)Την επχ/ση ΚΤΕΝΑ ΧΡΥΣΩ Πρατήριο υγρών
καυσίµων, Λαζαράτα-Σφακιώτες, 2)Την επιχ/ση «Σκλαβενίτης Χαράλαµπος & Σία Ο.Ε.» Βασιλική
Λευκάδας, 3) Την επιχ/ση «Φατούρος Γεράσιµος & Σία Ε.Ε.» Βλυχό Λευκάδας, 4) Την επιχ/ση
Παληογιάννη Ιωάννα-Πρατήριο υγρών καυσίµων, Κανδήλα Αιτ/νίας,
Η Επιτροπή διαγωνισµού µε το 30-09-2019 πρακτικό αφού προχώρησε στην αξιολόγηση των προσφορών
συνέταξε το ακόλουθο πρακτικό, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης:
«
Στη Λευκάδα σήµερα στις 30/08/2019, ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ., συνεδρίασε η Επιτροπή
διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 η οποία συστάθηκε µε την
αριθµ. νοµικής Επ 4/2019 (Α∆Α:ΨΚΗΖΩΛΙ-ΨΡΛ) απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να αξιολογήσει τις
προσφορές των οικονοµικών φορέων της µε αριθµ.17476/29-08-2019 πρόσκλησης σε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη
δηµοσίευση για προµήθεια καυσίµων για τις ∆.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΚΑΡΥΑΣ, ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ, ΚΑΛΑΜΟΥ,
ΚΑΣΤΟΥ για τις ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας και των Νοµικών του Προσώπων έτους 2019, προϋπολογισµού 148.692,49
ευρώ µε Φ.Π.Α. 24% , και χωρίς τροποποίηση των όρων της υπ΄αρ. 4704/12-03-2019 διακήρυξης.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1
2
3

Σίδερης Ελευθέριος, ΠΕ5 Μηχ/γων µηχανικών, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος,
Πρόεδρος
Κονιδάρη Νικολέττα, ΠΕ1 ∆ιοικητικού, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος,
∆ήµου Νικόλαος, ∆Ε29 Οδηγών, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
1)Τη µε αριθµ. 4704/12-03-2019 διακήρυξη διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για
τις ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας και των νοµικών του προσώπων για το έτος 2019, µε χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας
του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ., µε Α∆ΑΜ 19REQ004606887.
2)Τη µε αριθµ.165/2019 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισµός για την κατηγορία
των καυσίµων για τις ∆.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΚΑΡΥΑΣ, ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ, ΚΑΛΑΜΟΥ, ΚΑΣΤΟΥ για τις ανάγκες του
∆ήµου Λευκάδας και των Νοµικών του Προσώπων έτους 2019, γιατί δεν υποβλήθηκε καµιά προσφορά,
3) Τη µε αριθµ. ∆71/2019 σύµφωνη γνώµη της Ε.Α.Α∆Η.ΣΥ. για την προσφυγή σε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη
δηµοσίευση για προµήθεια καυσίµων για τις ∆.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΚΑΡΥΑΣ, ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ, ΚΑΛΑΜΟΥ,
ΚΑΣΤΟΥ για τις ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας και των Νοµικών του Προσώπων έτους 2019, προϋπολογισµού 148.692,49
ευρώ µε Φ.Π.Α. 24% , µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ και χωρίς τροποποίηση των όρων υπ΄αρ. 4704/1203-2019 διακήρυξης
4)Τη µε αριθµ.222/2019-Α∆Α:Ω7ΓΚΩΛΙ-Η4Τ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την προσφυγή σε διαπραγµάτευση
χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση για προµήθεια καυσίµων για τις ∆.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΚΑΡΥΑΣ,
ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ, ΚΑΛΑΜΟΥ, ΚΑΣΤΟΥ για τις ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας και των Νοµικών του Προσώπων έτους 2019,
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προϋπολογισµού 148.692,49
ευρώ µε Φ.Π.Α. 24% , µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ και χωρίς
τροποποίηση των όρων υπ΄αρ. 4704/12-03-2019 διακήρυξης µε Α∆ΑΜ 19REQ004606887 .
5) Τη µε αριθµ. 16795/19-08-2019 πρόσκληση σε διαπραγµάτευση
6)Τη µε αριθµ.245/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία η προσφυγή σε διαπραγµάτευση
χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση για προµήθεια καυσίµων για τις ∆.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΚΑΡΥΑΣ,
ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ, ΚΑΛΑΜΟΥ, ΚΑΣΤΟΥ για τις ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας και των Νοµικών του Προσώπων έτους 2019,
προϋπολογισµού 148.692,49 ευρώ µε Φ.Π.Α. 24% , µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ και χωρίς
τροποποίηση των όρων υπ΄αρ. 4704/12-03-2019 διακήρυξης µε Α∆ΑΜ 19REQ004606887απέβη άγονη,
7) Την εκ νέου µε αριθµ. 17476/29-08-2019 πρόσκληση σε διαπραγµάτευση µε τους οικονοµικούς φορείς: 1)Την επχ/ση
ΚΤΕΝΑ ΧΡΥΣΩ Πρατήριο υγρών καυσίµων, Λαζαράτα-Σφακιώτες, 2)Την επιχ/ση «Σκλαβενίτης Χαράλαµπος & Σία Ο.Ε.»
Βασιλική Λευκάδας, 3) Την επιχ/ση «Φατούρος Γεράσιµος & Σία Ε.Ε.» Βλυχό Λευκάδας, 4) Την επιχ/ση Παληογιάννη
Ιωάννα-Πρατήριο υγρών καυσίµων, Κανδήλα Αιτ/νίας, 5)Σκληρό Γεράσιµο, Μαραντοχώρι Λευκάδας, 6) Ευστάθιος
Κατοπώδης, Νυδρί, Λευκάδας
8)Τις προσφορές των κάτωθι:
1) της εταιρείας Σκλαβενίτης Χαράλαµπος & ΣΙΑ Ο.Ε. µε έδρα Βασιλική Λευκάδας, Α.Φ.Μ. 998706122, ∆ΟΥ Λευκάδας, για
την ΟΜΑ∆Α Γ:∆.Ε.ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ για τις υποοµάδες Γ1, Γ3, Γ4, µε 0% ποσοστό έκπτωσης
ΟΜΑ∆Α Γ : ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
Γ1. ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

1

Πετρέλαιο κίνησης

Λίτρα

25.500,00

0%

2

Βενζίνη αµόλυβδη

Λίτρα

700,00

0%

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΜΗ∆ΕΝ ΤΟΙΣ
ΕΚΑΤΟ
ΜΗ∆ΕΝ ΤΟΙΣ
ΕΚΑΤΟ

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

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο θέρµανσης

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
7.000,00

Λίτρα

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ
0%

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΜΗ∆ΕΝ ΤΟΙΣ
ΕΚΑΤΟ

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

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο θέρµανσης

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
2.500,00

Λίτρα

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ
0%

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΜΗ∆ΕΝ ΤΟΙΣ
ΕΚΑΤΟ

2) για την ΟΜΑ∆Α Γ : ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, Γ2. ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ., δεν κατατέθηκε καµία προσφορά,
3) της επιχείρησης Φατούρος Γεράσιµος & ΣΙΑ Ε.Ε. , µε έδρα Βλυχό Λευκάδας, Α.Φ.Μ. 800183613, ∆.Ο.Υ. Λευκάδας, για
την ΟΜΑ∆Α Β:∆.Ε.ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ για τις υποοµάδες Β1, Β3,Β4, µε 0% ποσοστό έκπτωσης, ως κάτωθι:
ΟΜΑ∆Α Β : ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
Β1. ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

1

Πετρέλαιο κίνησης

Λίτρα

25.000,00

0%

2

Βενζίνη αµόλυβδη

Λίτρα

500,00

0%

3

Πετρέλαιο θέρµανσης

Λίτρα

2.500,00

0%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚ.
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΜΗ∆ΕΝ ΤΟΙΣ
ΕΚΑΤΟ
ΜΗ∆ΕΝ ΤΟΙΣ
ΕΚΑΤΟ
ΜΗ∆ΕΝ ΤΟΙΣ
ΕΚΑΤΟ

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

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο θέρµανσης

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
7.000,00

Λίτρα

Β4. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

3

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ
0%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚ.
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΜΗ∆ΕΝ ΤΟΙΣ
ΕΚΑΤΟ

Α/Α
1

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο θέρµανσης

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
3.000,00

Λίτρα

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ
0%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚ.
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΜΗ∆ΕΝ ΤΟΙΣ
ΕΚΑΤΟ

4) για την ΟΜΑ∆Α Β : ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ, Α2. ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ., δεν κατατέθηκε καµία προσφορά.
5) της επιχείρησης Κτενά Χρύσω, Πρατήριο υγρών καυσίµων, µε έδρα Σφακιώτες Λευκάδας, Α.Φ.Μ.041313555 , ∆.Ο.Υ.
Λευκάδας, για την ΟΜΑ∆Α ∆:∆.Ε.ΚΑΡΥΑΣ-ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ για την υποοµάδα Γ1,Γ2,Γ3,Γ4, µε 0% ποσοστό έκπτωσης, ως
κάτωθι:
ΟΜΑ∆Α ∆ : ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ - ΚΑΡΥΑΣ
∆1. ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

1

Πετρέλαιο κίνησης

Λίτρα

14.000,00

0%

2

Βενζίνη αµόλυβδη

Λίτρα

700,00

0%

3

Πετρέλαιο θέρµανσης

Λίτρα

4.500,00

0%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚ.
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΜΗ∆ΕΝ ΤΟΙΣ
ΕΚΑΤΟ
ΜΗ∆ΕΝ ΤΟΙΣ
ΕΚΑΤΟ
ΜΗ∆ΕΝ ΤΟΙΣ
ΕΚΑΤΟ

∆2. ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.
Α/Α
1

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Βενζίνη αµόλυβδη

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
600,00

Λίτρα

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ
0%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚ.
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΜΗ∆ΕΝ ΤΟΙΣ
ΕΚΑΤΟ

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

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο θέρµανσης

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
4.000,00

Λίτρα

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ
0%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚ.
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΜΗ∆ΕΝ ΤΟΙΣ
ΕΚΑΤΟ

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

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο θέρµανσης

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
3.000,00

Λίτρα

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ
0%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚ.
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΜΗ∆ΕΝ ΤΟΙΣ
ΕΚΑΤΟ

6) της επιχείρησης Παληογιάννη Ιωάννα, Πρατήριο υγρών καυσίµων, µε έδρα Κανδήλα Αιτ/νίας, Α.Φ.Μ. 103774456,
∆.Ο.Υ. Αγρινίου , για την ΟΜΑ∆Α Ε:∆.Ε.ΚΑΛΑΜΟΥ-ΚΑΣΤΟΥ για την υποοµάδα Ε1 και Ε2, µε 0% ποσοστό έκπτωσης, ως
κάτωθι:
ΟΜΑ∆Α Ε : ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΑΜΟΥ - ΚΑΣΤΟΥ
Ε1. ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

1

Πετρέλαιο κίνησης

Λίτρα

500,00

0%

2

Βενζίνη αµόλυβδη

Λίτρα

500,00

0%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚ.
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΜΗ∆ΕΝ ΤΟΙΣ
ΕΚΑΤΟ
ΜΗ∆ΕΝ ΤΟΙΣ
ΕΚΑΤΟ

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

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πετρέλαιο θέρµανσης

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
600,00

Λίτρα

4

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ
0%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚ.
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΜΗ∆ΕΝ ΤΟΙΣ
ΕΚΑΤΟ

7) Η επιτροπή έλαβε υπόψη την παραγρ. 1, άρθρο 105, Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 25 του άρθρου
107 του Ν.4497/2017 σύµφωνα µε την οποία ότι, η αρµόδια επιτροπή του διαγωνισµού, µε αιτιολογηµένη εισήγησή της,
µπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα
εκατό και ως εξής: το ποσοστό δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισµούς προϋπολογισθείσας αξίας µέχρι 100.000
ευρώ περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισµούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω
περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α στην περίπτωση της µεγαλύτερης ποσότητας, και ποσοστό που δεν µπορεί να υπερβαίνει το
50% στην περίπτωση µικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόµενου ως
ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.
8) Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της ότι σύµφωνα µε την παρ.6.1.1. της µε αριθµ. 4704/12-03-2019 διακήρυξης ο χρόνος
παράδοσης των καυσίµων έχει οριστεί έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2019, ως εκ τούτου χρονικό διάστηµα των τεσσάρων
µηνών είναι περιορισµένο για την απορρόφηση ολόκληρης της ποσότητας, η οποία έχει προβλεφθεί στην εν λόγω
διακήρυξη για κάλυψη αναγκών χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) µηνών.
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή οµόφωνα προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή να κατακυρωθεί η προµήθεια
καυσίµων:
Α) για την οµάδα: ∆.Ε. Ελλοµένου, τις υποοµάδες Β1, Β3, Β4 για µικρότερη ποσότητα κατά 50% στην επιχείρηση
Φατούρος Γεράσιµος & ΣΙΑ Ε.Ε. , µε έδρα Βλυχό Λευκάδας, Α.Φ.Μ. 800183613, ∆.Ο.Υ. Λευκάδας, µε 0% ποσοστό
έκπτωσης ,
Β) για την οµάδα: ∆.Ε. Απολλωνίων, τις υποοµάδες Γ1, Γ3,Γ4 για µικρότερη ποσότητα κατά 50% στην επιχείρηση
Σκλαβενίτης Χαράλαµπος & ΣΙΑ Ο.Ε. µε έδρα Βασιλική Λευκάδας, Α.Φ.Μ. 998706122, ∆ΟΥ Λευκάδας, µε 0% ποσοστό
έκπτωσης
Γ) για την οµάδα: ∆.Ε. Καρυάς-Σφακιωτών, τις υποοµάδες ∆1,∆2,∆3,∆4 για µικρότερη ποσότητα κατά 50% στην
επιχείρηση Κτενά Χρύσω, Πρατήριο υγρών καυσίµων, µε έδρα Σφακιώτες Λευκάδας, Α.Φ.Μ.041313555 , ∆.Ο.Υ. Λευκάδας,
µε 0% ποσοστό έκπτωσης, ως κάτωθι:
∆) για την οµάδα: ∆.Ε.Καλάµου-Καστού, τις υποοµάδες Ε1, Ε2 στην επιχείρηση Παληογιάννη Ιωάννα, Πρατήριο υγρών
καυσίµων, µε έδρα Κανδήλα Αιτ/νίας, Α.Φ.Μ. 103774456, ∆.Ο.Υ. Αγρινίου, µε 0% ποσοστό έκπτωσης.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.»

Ύστερα από τα ανωτέρω και σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, η Οικονοµική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει τα
ανωτέρω πρακτικά της επιτροπής διαγωνισµού.»

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 παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την έγκριση του από 30-8-2019 πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού που αφορά στην µε
αριθµ. 17476/29-08-2019 πρόσκληση για διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση για προµήθεια
καυσίµων για τις ∆.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΚΑΡΥΑΣ, ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ, ΚΑΛΑΜΟΥ, ΚΑΣΤΟΥ του
∆ήµου Λευκάδας και των Νοµικών του Προσώπων έτους 2019, χωρίς τροποποίηση των όρων υπ΄αρ. 4704/1203-2019 διακήρυξης, και κατακύρωση αποτελέσµατος, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 247/2019.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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