ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 24ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:150/2018
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 30 του μήνα Μαϊου του έτους
2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.
πρωτ: 10371/25-5-18 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 εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Γιαννιώτης Οδυσσέας
3. Καββαδάς Θωμάς
4. Σέρβος Κων/νος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Περδικάρης Αθανάσιος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Συζητήθηκαν τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 2 : Απόφαση Ο.Ε. για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου
Λευκάδας.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Δελλαπόρτας Σπυρίδων, Αναπλ/τής Πρ/νος Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, συμπληρώνοντας τα θέμα ως εξής: απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών, η
οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. τις δ/ξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης»,
3. τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις,
4. το υπ’ αρίθμ. ΦΕΚ 240/12-12-2012, τ. Α΄ (πράξη νομοθετικού περιεχομένου) που κυρώθηκε με το
Ν.4111/2013 (ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18) και αφορά, μεταξύ άλλων, την ανάδειξη προμηθευτών καυσίμων,
5. τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α'/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου άρθρου
του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α’/07-04-2014),
6. την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
7. την υπ’ αριθμ. πρωτ. Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο Υπ. Ανάπτυξης με θέμα «Ενημέρωση
για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
8. τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010, 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,
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9. τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-Δημόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 143Α/28.6.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»,
10. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Επίσης θέτουμε υπόψη των μελών
ότι ο Δήμος διενεργεί ανοικτό διεθνή διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια
καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος
2018 σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ. 4237/6-3-2018-ΑΔΑΜ:18PROC002769195. Σύμφωνα
με την αρίθμ.137/15-5-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση των
πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας σχετικά με την αποσφράγιση των προσφορών, των έλεγχο
των δικαιολογητικών και την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, για την κατηγορία Ι ΚΑΥΣΙΜΑ
απέβη άγονος διότι δεν κατατέθηκε καμιά προσφορά και για την κατηγορία ΙΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ έγινε
αποδοχή των προσφορών που υπέβαλαν τρεις διαγωνιζόμενοι, καθώς είναι σύμφωνες με τους
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές.
Επιπροσθέτως με την αριθμ.83/2018-ΑΔΑ:ΡΓ8ΖΩΛΙ-ΧΟ1 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής έγινε απευθείας ανάθεση για την προμήθεια καυσίμων μέχρι τις 31-5-2018 για να
αντιμετωπιστούν οι άμεσες ανάγκες του Δήμου σε καύσιμα.
• Επειδή οι διαγωνιστικές διαδικασίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και οι υφιστάμενες συμβάσεις για
την προμήθεια καυσίμων λήγουν στις 31-05-2018
• Επειδή τα με αριθμ.951,952,953,954,955/2-05-2018 αιτήματα της καθ΄ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας για
προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών αφορούν για ένα μήνα έως ότου ολοκληρωθούν οι διαγωνιστικές
διαδικασίες ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 27.450,748 ευρώ με Φ.Π.Α. και έχουν υποβληθεί
σχετικές προσφορές
• Επειδή υπάρχει ανάγκη ομαλής και απρόσκοπτης τροφοδοσίας με καύσιμα των οχημάτων –
μηχανημάτων - αντλιοστασίων του Δήμου 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 Δήμου,
Εισηγούμαστε
Α. Την έγκριση με απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Λευκάδας, από 01-062018 μέχρι 30-06-2018, μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών. Σε περίπτωση που οι
διαδικασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα από το ανωτέρω χρονικό διάστημα τότε λήγει και το χρόνος ισχύος της
απόφασης.
Β. Την ανάθεση στους παρακάτω προμηθευτές της προμήθειας καυσίμων, για το διάστημα από 01-06-2018
έως 30-06-2018:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
«Σταμάτα Γεωργάκη & Σία Ε.Ε.», με έδρα Απόλπαινα Λευκάδας, Α.Φ.Μ. 998706540, Δ.Ο.Υ. Λευκάδας

1

Πετρέλαιο κίνησης

09134100-8

10.000

Ενδεικτική
Τιμή
μονάδος
1,061 €

2

Βενζίνη αμόλυβδη

09132100-4

2.000

1,265 €

2.530,000 €

607,200 €

3.137,200 €

3

Βαλβολίνη 80W-90

09211000-1

100

4,800 €

480,00 €

115,200 €

595,200 €

4

Βαλβολίνη 75W-90

09211000-1

100

4,800 €

480,00 €

115,200 €

595,200 €

ΣΥΝΟΛΟ :

14.100,000 €

3.384,000 €

17.484,000 €

Α/Α

Περιγραφή Αγαθού/ών

CPV

Ποσότητα (lt)

Ενδεικτικό
Κόστος
χωρίς ΦΠΑ
10.610,000 €

2.546,400 €

Συνολικό
Ενδεικτικό
Κόστος
13.156,400 €

Φ.Π.Α.

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

1

Πετρέλαιο κίνησης

09134100-8

2.500

Ενδεικτική
Τιμή
μονάδος
1,061 €

636,600 €

Συνολικό
Ενδεικτικό
Κόστος
3.289,100 €

2

Βενζίνη αμόλυβδη

09132100-4

100

1,265 €

126,500 €

30,360 €

156,860 €

ΣΥΝΟΛΟ :

2.779,000 €

666,960 €

3.445,960 €

Α/Α

Περιγραφή Αγαθού/ών

CPV

Ποσότητα (lt)

Ενδεικτικό
Κόστος
χωρίς ΦΠΑ
2.652,500 €

Φ.Π.Α.

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

2

1

Πετρέλαιο κίνησης

09134100-8

1.500

Ενδεικτική
Τιμή
μονάδος
1,061 €

381,960 €

Συνολικό
Ενδεικτικό
Κόστος
1.973,460 €

2

Βενζίνη αμόλυβδη

09132100-4

100

1,265 €

126,500 €

30,36 €

156,860 €

ΣΥΝΟΛΟ :

1.718,000 €

412,320 €

2.130,320 €

Α/Α

Περιγραφή Αγαθού/ών

CPV

Ποσότητα (lt)

Ενδεικτικό
Κόστος
χωρίς ΦΠΑ
1.591,500 €

Φ.Π.Α.

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

1

Πετρέλαιο κίνησης

09134100-8

3.000

Ενδεικτική
Τιμή
μονάδος
1,061 €

763,920 €

Συνολικό
Ενδεικτικό
Κόστος
3946,920 €

2

Βενζίνη αμόλυβδη

09132100-4

100

1,265 €

126,500 €

30,360 €

156,860 €

ΣΥΝΟΛΟ :

3.309,500 €

794,280 €

4.103,780 €

Α/Α

Περιγραφή Αγαθού/ών

CPV

Ποσότητα (lt)

Ενδεικτικό
Κόστος
χωρίς ΦΠΑ
3.183,000 €

Φ.Π.Α.

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΑΜΟΥ-ΚΑΣΤΟΥ
Παληογιάννη Ιωάννα, Πρατήριο υγρών καυσίμων, με έδρα Κανδήλα Αιτ/νίας, Α.Φ.Μ. 103774456, Δ.Ο.Υ.
Αγρινίου
Α/Α

Περιγραφή Αγαθού/ών

CPV

Ενδεικτική
Τιμή
μονάδος
1,060 €

Ποσότητα (lt)

1

Πετρέλαιο κίνησης

09134100-8

100

2

Βενζίνη αμόλυβδη

09132100-4

100

Ενδεικτικό
Κόστος
χωρίς ΦΠΑ
106,000 €

25,440 €

Συνολικό
Ενδεικτικό
Κόστος
131,440 €

Φ.Π.Α.

1,252 €

125,000 €

30,048 €

155,248 €

ΣΥΝΟΛΟ :

231,000 €

55,488 €

286,688 €

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, ομόφωνα αποφασίζει:
Α. Την έγκριση με απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Λευκάδας, από 01-062018 μέχρι 30-06-2018, μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών. Σε περίπτωση που οι
διαδικασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα από το ανωτέρω χρονικό διάστημα τότε λήγει και το χρόνος ισχύος της
απόφασης.
Β. Την ανάθεση στους προμηθευτές της προμήθειας καυσίμων, για το διάστημα από 01-06-2018 έως 30-062018, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 150/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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