Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:2/2011 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας
Αριθ.Απόφ:4/2011
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στις 31 του
μήνα Ιανουαρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 , ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την
αριθ.πρωτ.1894/27.1.2011 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»
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οχτώ(8) μέλη
ΑΠΟΝΤΕΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
1] Ανδρέας Αραβανής
2]Δημήτριος Γαβρίλης:Αντιπρόεδρος
3]Αναστάσιος Γαζής
4]Ευτύχιος Ζουριδάκης
5]Νικόλαος Πεντεσπίτης
6]Αικατερίνη Μακρή-Σάντα
7]Γεώργιος Μαργέλης
8]Νικόλαος Μπραντζουκάκης
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής
Επιτροπής κ. Μαρία Τριτσαρώλη, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας
ΘΕΜΑ 1ον εκτός της Η.Δ. της αριθ.2-2011 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
«Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την απευθείας ανάθεση
προμήθειας καυσίμων-ελαιολιπαντικών και έγκριση διάθεσης πιστώσεων»
Εισηγητής: κ. Αντώνιος Αθανίτης
Υπάλ.Τμ.Προμηθειών Δήμου
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ελευθέριος Αραβανής εισηγείται
στην Οικ. Επιτροπή να συζητηθεί το παραπάνω θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης
ως έκτακτο λόγω κατεπείγουσας προμήθειας καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και
ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του νέου Δήμου Λευκάδας.
Και εκάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά
από διαλογική συζήτηση ομόφωνα αποφασίζει την συζήτηση του ως άνω θέματος ως
έκτακτο.
Ο κ. Αντώνης Αθανίτης, Υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου
εισηγούμενος το θέμα είπε τα εξής:
Α.
Σύμφωνα με την περίπτωση γ4 της παρ 3 του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ οι
αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις προμηθειών προσφεύγοντας
στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης

διαγωνισμού, στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίο, όταν για κατεπείγοντες
λόγους οφειλόμενους σε γεγονότα που δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν
από τις αναθέτουσες αρχές, δεν είναι δυνατό να τηρηθούν οι προϋποθέσεις
που

απαιτούνται

στους

ανοικτούς

ή

κλειστούς

διαγωνισμούς.

Οι

περιστάσεις που δικαιολογούν το επείγον δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση
να οφείλονται στις αναθέτουσες αρχές.
Σύμφωνα με την περίπτ. δ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η
οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής
λειτουργίας του δήμου και έχει μεταξύ άλλων την αρμοδιότητα να αποφασίζει για την
έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός
από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό
συμβούλιο, καθώς επίσης να αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις
περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών,
εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες
περιπτώσεις,
Την ίδια ακριβώς αρμοδιότητα είχε και η Δημαρχιακή Επιτροπή. Σύμφωνα με
τη Γν. ΝΣΚ 523/2008 η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό ΥΠΕΣΔΔΑ- (εγκ.
48 Αρ. Πρωτ. 73124/30-12-2008) η Δημαρχιακή Επιτροπή (η ίδια διάταξη
προβλέπεται και στην περίπτωση της οικονομικής επιτροπής και συνεπώς ισχύουν και
για την οικονομική επιτροπή) με τη διάταξη του άρθρου 103 παρ. 2γ’ του Δ.Κ.Κ.
(Ν.3463/2006) καθίσταται αρμόδιο όργανο να αποφασίσει για τη διενέργεια
προμήθειας με απευθείας ανάθεση ανεξαρτήτως ορίου προϋπολογιζόμενης δαπάνης,
κατά το σκέλος και μόνον που συνυφαίνεται με τη συνδρομή εξαιρετικά επείγουσας
περίπτωσης, εκτός αν το Δημοτικό Συμβούλιο έχει διακρατήσει τη σχετική
αρμοδιότητα με ειδική απόφασή του ή η Δημαρχιακή Επιτροπή έχει παραπέμψει τη
λήψη της σχετικής απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει διακρατήσει τη σχετική αρμοδιότητα με ειδική
απόφασή του και ούτε η Οικονομική Επιτροπή έχει παραπέμψει τη λήψη της σχετικής
απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο, συνεπώς η Οικονομική Επιτροπή έχει την
αρμοδιότητα, εφόσον συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, να
αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση προμηθειών, παροχής υπηρεσιών,
εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων.
Ο Δήμος Λευκάδας, ο οποίος από 01-01-2011 προέρχεται από συνένωση πέντε
Δήμων και δύο Κοινοτήτων, πρέπει κατεπειγόντως να προβεί σε προμήθεια καυσίμων
κίνησης, θέρμανσης και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του διότι:
1. Αφορά κατεπείγουσα περίπτωση, διότι αυτή τη στιγμή όλα τα οχήματα του Δήμου,
τα απορριμματοφόρα, τα μηχανήματα έργου κ.λπ. δεν μπορούν να κινηθούν αφού
έχουν εξαντληθεί τα καύσιμα, δεν υπάρχουν ενεργές συμβάσεις [εκτός του πρώην
Δήμου Λευκάδας] και η κατάσταση εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για τη δημόσια
υγεία αλλά και την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.
2. Οι πραγματικές περιστάσεις που δικαιολογούν το επείγον οφείλονται σε γεγονότα
που δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν από το Δήμο λόγω:
α) της ιδιάζουσας κατάστασης που δημιουργήθηκε με τη συνένωση των Δήμων και
Κοινοτήτων και σε καμία περίπτωση δεν έχει υπαιτιότητα ο νέος Δήμος αλλά και δεν
μπορούσε να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια για να αποτρέψει το γεγονός αυτό,
από τη στιγμή που συστάθηκε την 01-01-2011 και τα νέα όργανα ανέλαβαν από αυτή
την ημερομηνία και μετά τα καθήκοντά τους λόγω των προβλέψεων του Ν. 3852/10.

Στο άρθρο 1 του ν. 3852/10 οι Δήμοι που προέρχονται από συνένωση συστήνονται
από01-01-2011 και οι αντίστοιχοι Δήμοι που συνενώθηκαν καταργούνται. Συνεπώς ο
νέος Δήμος που προκύπτει είναι ένα νέο Νομικό πρόσωπο και για αυτό το λόγο έχει
καινούργιο Α.Φ.Μ. Αυτό σημαίνει ότι σε καμία περίπτωση στο νέο Δήμο δεν μπορούν
να αποδοθούν ευθύνες για ενδεχόμενες πράξεις ή παραλήψεις που έγιναν πριν την
01-01-2011.
β) δεν θα μπορούσε να γίνει πριν τις 31-12-2010 αποτίμηση των πραγματικών
αναγκών για το σύνολο του νέου Δήμου από τη στιγμή που, αφενός συστάθηκε την
01-01-2011 και αφετέρου πρώτα έπρεπε να γίνει απογραφή των οχημάτων,
μηχανημάτων κ.λπ. στο σύνολο του συνενωμένου Δήμου.
γ) δεν μπορούσε να γίνει καμία πρόβλεψη και φυσικά κατάρτιση προϋπολογισμού για
το έτος 2011 από τις πρώτες μέρες διότι ο νέος Δήμος συστάθηκε από την 01-012011.
3. δεν είναι δυνατό να τηρηθούν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται στους ανοικτούς
ή κλειστούς διαγωνισμούς γιατί η κατάσταση είναι εξαιρετικά επείγουσα και τα
οχήματα του Δήμου είναι ήδη καθηλωμένα με προφανείς κινδύνους για τη δημόσια
υγεία αλλά και την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. Εξ άλλου εκ των πραγμάτων δεν
μπορεί να γίνει ανοικτός διαγωνισμός για ολόκληρο το 2011 διότι δεν υπάρχει
προϋπολογισμός και θα καθυστερήσει να γίνει λόγω της ιδιάζουσας περίπτωσης της
συνένωσης.
4. αφορά μόνο το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα δηλαδή έως την 31-032011, διάστημα έως το οποίο σύμφωνα με το νόμο μπορεί να χρησιμοποιείται σε
δωδεκατημόρια ο προϋπολογισμός του 2010.
Β.
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 267 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι μέχρι
την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού του νέου δήμου και πάντως όχι
αργότερα από το τέλος Μαρτίου 2011, οι προϋπολογισμοί των δήμων και κοινοτήτων
που συνενώνονται, εκτελούνται ως δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού του 2010.
Ο Δήμος Λευκάδας προέρχεται από τη συνένωση των πρώην Δήμων
Λευκάδας, Ελλομένου, Σφακιωτών, Καρυάς, Απολλωνίων και των Κοινοτήτων
Καλάμου και Καστού.
Στον ΚΑΕ 6641 «προμήθεια καυσίμων κίνησης» των προϋπολογισμών έτους
2010 των υπηρεσιών των ανωτέρω Δήμων και Κοινοτήτων είχαν προβλεφθεί τα
ποσά, όπως ίσχυαν έως 31-12-2010 με τις τροποποιήσεις, ως εξής: στο Δήμο
Λευκάδας ποσό 98.000,00 ευρώ, στο Δήμο Ελλομένου ποσό 35.000,00 ευρώ, στο
Δήμο Σφακιωτών ποσό 30.000,00 ευρώ, στο Δήμο Καρυάς ποσό 10.000,00 ευρώ,
στο Δήμο Απολλωνίων ποσό 45.000,00 ευρώ, στην Κοινότητα Καλάμου ποσό
4.500,00 ευρώ.
Το συνολικό ποσό των ανωτέρω προϋπολογισμών για καύσιμα και λιπαντικά
ανέρχονταν στο ύψος των 222.500,00 ευρώ.
Συνεπώς το ένα δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 18.541,67 ευρώ (ποσό που
αναλογεί ανά μήνα).
Ο νέος Δήμος, σύμφωνα με την εκτίμηση των αρμοδίων υπηρεσιών, θα
εξαντλήσει ολόκληρο το πρώτο τρίμηνο χωρίς να καταρτίσει προϋπολογισμό (που
είναι και το ανώτατο όριο) και συνεπώς θα μπορεί να διαθέσει συνολικά πιστώσεις
ύψους 55.625,01 ευρώ (18.541,67 ευρώ το κάθε δωδεκατημόριο χ3 μήνες=
55.625,01 ευρώ) από τον ΚΑΕ 6641.

Στον ΚΑΕ 6643 «προμήθεια καυσίμων θέρμανσης» των προϋπολογισμών
έτους 2010 των ανωτέρω Δήμων και Κοινοτήτων είχαν προβλεφθεί τα ποσά, όπως
ίσχυαν έως 31-12-2010 με τις τροποποιήσεις, ως εξής: στο Δήμο Ελλομένου ποσό
2.500,00 ευρώ, στο Δήμο Σφακιωτών ποσό 3.000,00 ευρώ, στο Δήμο Καρυάς ποσό
2.000,00 ευρώ, στο Δήμο Απολλωνίων ποσό 4.000,00.
Το συνολικό ποσό των ανωτέρω προϋπολογισμών για καύσιμα θέρμανσης
ανέρχονταν στο ύψος των 11.500,00 ευρώ.
Συνεπώς το ένα δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 958,33 ευρώ (ποσό που
αναλογεί ανά μήνα).
Ο νέος Δήμος, σύμφωνα με την εκτίμηση των αρμοδίων υπηρεσιών, θα
εξαντλήσει ολόκληρο το πρώτο τρίμηνο χωρίς να καταρτίσει προϋπολογισμό (που
είναι και το ανώτατο όριο) και συνεπώς θα μπορεί να διαθέσει συνολικά πιστώσεις
ύψους 2.874,99 ευρώ (958,33 ευρώ το κάθε δωδεκατημόριο χ 3 μήνες= 2.874,99
ευρώ) από τον ΚΑΕ 6643.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και:
- την από 27-01-2011 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λευκάδας
- το γεγονός ότι από τους συνενούμενους Δήμους και Κοινότητες, μόνο ο πρώην
Δήμος Λευκάδας σύμφωνα με την αριθμ. 350/13-12-2010 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου παράτεινε την σύμβαση προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών μέχρι
31-03-2011.
- την ανάγκη προμήθειας καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και ελαιολιπαντικών του
ενιαίου πλέον Δήμου Λευκάδας, από τα πρατήρια καυσίμων που εφοδιάζονταν μέχρι
31-12-2010 οι πρώην Δήμοι και Κοινότητες Ν. Λευκάδας, ώστε να μην υπάρξουν
άσκοπες μετακινήσεις των οχημάτων μακριά από την έδρα τους με οικονομική
επιβάρυνση για τον Δήμο Λευκάδας.
εισηγούμαστε
Α.
την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια
καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και ελαιολιπαντικών του Δήμου Λευκάδας, έως 31-032011, προκειμένου να καταρτιστεί και να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός του νέου
Δήμου Λευκάδας και να γίνει ο ανοικτός διαγωνισμός για το υπόλοιπο διάστημα του
έτους 2011.
Η ανάθεση θα γίνει κατόπιν υποβολής προσφορών και γνωμοδότησης της αρμόδιας
επιτροπής αξιολόγησης και για συνολικό ποσό ύψους μέχρι 58.500,00 ευρώ,
εφαρμόζοντας τα δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού έτους 2010.
Β.
την έγκριση διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη των δαπανών του Δήμου
Λευκάδας για προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών, για
το διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2011, ως εξής:
Κ.Α. 20-6641 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων»
ύψους 25.625,01 ευρώ
Κ.Α. 25-6641 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων»
ύψους 15.000,00 ευρώ
Κ.Α. 30-6641 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων»
ύψους 6.000,00 ευρώ

Κ.Α. 35-6641 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για
ύψους 3.000,00 ευρώ
Κ.Α. 50-6641 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για
ύψους 3.000,00 ευρώ
Κ.Α. 70-6641 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για
ύψους 3.000,00 ευρώ
Κ.Α. 10-6643 «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης» ύψους

κίνηση μεταφορικών μέσων»
κίνηση μεταφορικών μέσων»
κίνηση μεταφορικών μέσων»
2.874,99 ευρώ

Και εκάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
- την εισήγηση του Προέδρου
- το άρθρο 72 παρ.δ του Ν.3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση
Ομόφωνα αποφασίζει
1.Την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια
καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και ελαιολιπαντικών του Δήμου Λευκάδας, έως 31-032011, προκειμένου να καταρτιστεί και να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός του νέου
Δήμου Λευκάδας και να γίνει ο ανοικτός διαγωνισμός για το υπόλοιπο διάστημα του
έτους 2011.
Η ανάθεση θα γίνει κατόπιν υποβολής προσφορών και γνωμοδότησης της αρμόδιας
επιτροπής αξιολόγησης και για συνολικό ποσό ύψους μέχρι 58.500,00 ευρώ,
εφαρμόζοντας τα δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού έτους 2010.
2.Την έγκριση διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη των δαπανών του Δήμου
Λευκάδας για προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών, για το
διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2011, ως εξής:
Κ.Α. 20-6641 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για
ύψους 25.625,01 ευρώ
Κ.Α. 25-6641 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για
ύψους 15.000,00 ευρώ
Κ.Α. 30-6641 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για
ύψους 6.000,00 ευρώ
Κ.Α. 35-6641 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για
ύψους 3.000,00 ευρώ
Κ.Α. 50-6641 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για
ύψους 3.000,00 ευρώ
Κ.Α. 70-6641 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για
ύψους 3.000,00 ευρώ
Κ.Α. 10-6643 «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης» ύψους

κίνηση μεταφορικών μέσων»
κίνηση μεταφορικών μέσων»
κίνηση μεταφορικών μέσων»
κίνηση μεταφορικών μέσων»
κίνηση μεταφορικών μέσων»
κίνηση μεταφορικών μέσων»
2.874,99 ευρώ

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:4/2011
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

