ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 9ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 100/2021
Στην Λευκάδα σήµερα στις 5 του µηνός Μαρτίου του έτους 2021, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00,
ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ (µέσω εφαρµογής webex)
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
∆1α/Γ.Π.οικ.12639/26.02.2021 (ΦΕΚ 12639/26.02.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/3103-2020, 163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ.,
ύστερα από την αριθ. πρωτ: 10483/1-3-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα
στα µέλη της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο
77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
οκτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Βικέντιος Νικόλαος
2
3 Γαζής Αναστάσιος
3
4 Μαργέλη Μαρία
4
5 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
5
6 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
6
7 Γιαννιώτης Παναγιώτης
7
8 Τυπάλδος Νικόλαος
8
9
9
Το ανωτέρω απών µέλος απουσίαζε, αν και κλήθηκε νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Τέθηκαν για συζήτηση τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ο
Η κα Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή, δεν συµµετέχει λόγω κωλύµατος στο 1 θέµα της Η.∆. και
ου
αποχώρησε από την συνεδρίαση πριν την συζήτηση του 7 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 3 Ε.Η.∆.: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της µε αριθµ. 10819/3-03-2021 απόφασης του ∆ηµάρχου Λευκάδας
απευθείας ανάθεσης προµήθειας καυσίµων για τις ∆.Ε.Καρυάς, Σφακιωτών, Απολλωνίων, Ελλοµένου.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήµαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα εξής:
«Με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18
ορίζονται τα εξής:
«3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη. Στην ηµερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα
θέµατα που προτείνει ο δήµαρχος. Η επιτροπή µπορεί να αποφασίζει µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού
αριθµού των µελών της ότι συγκεκριµένο θέµα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ηµερήσια διάταξη είναι κατεπείγον
να το συζητά και να λαµβάνει απόφαση γι' αυτό µε την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των
θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.»
Εν τω µεταξύ έχει προκύψει ένα ακόµη θέµα, το οποίο πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά
στην έγκριση της µε αριθµ. 10819/3-03-2021 απόφασης του ∆ηµάρχου Λευκάδας απευθείας ανάθεσης προµήθειας
καυσίµων για τις ∆.Ε.Καρυάς, Σφακιωτών, Απολλωνίων, Ελλοµένου.





Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της
την εισήγηση του προέδρου,
την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18
το περιεχόµενο του θέµατος, το οποίο αν και δεν περιλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη πρέπει
να συζητηθεί κατά προτεραιότητα
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την συζήτηση του θέµατος που αφορά στην έγκριση της µε αριθµ. 10819/3-03-2021 απόφασης του
∆ηµάρχου Λευκάδας απευθείας ανάθεσης προµήθειας καυσίµων για τις ∆.Ε.Καρυάς, Σφακιωτών, Απολλωνίων,
Ελλοµένου.»
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο κ.
Αναστάσιο Γαζή, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα εξής:
«1)Τις δ/ξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης» και ιδίως το άρθρο 58 παρ.2 «2 Όταν δηµιουργείται άµεσος και προφανής κίνδυνος ή
απειλείται άµεση ζηµία των δηµοτικών συµφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήµαρχος µπορεί να
αποφασίσει για θέµατα που ανήκουν στην αρµοδιότητα της οικονοµικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην
περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόµενη συνεδρίαση της
αντίστοιχης επιτροπής.».
3) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ιδιαιτέρως των άρθρων 116,118 και 120.
4) Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και Εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ)-∆ηµόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 143Α/28.6.2014),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5) 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 ∆ιαύγεια»
και άλλες διατάξεις.
Τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 (φεκ 133 α΄19.07.2018) «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας Ενίσχυση της Συµµετοχής Βελτίωση της οικονοµικής και
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ») Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό.
6) Τις διατάξεις του άρθρο 5 της αριθµ. 57654/22-5-2017 ΥΑ (Α΄ 1781).
7) Τις διατάξεις 1α του άρθρου 4 του Π.∆. 80/2016 περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες.
8)Τον
ισχύοντα
Οργανισµό
Εσωτερικής
Υπηρεσίας
του
∆ήµου
Λευκάδας.
9) Την µε αριθµ.25404/31-12-2020/Α∆Α:ΡΨ5ΒΩΛΙ-ΨΛΣ απόφαση ∆ηµάρχου περί ορισµού Αντιδηµάρχων,
10) τη µε αριθµ.∆1α/ΓΠοικ.:12639 (ΦΕΚ 793 Β΄/2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση σύµφωνα µε την οποία η Π.Ε.
Λευκάδας, πλην Μεγανησίου, εντάσσεται στο επίπεδο αυξηµένου κινδύνου
11) τη µε αριθµ.∆1α/ΓΠοικ.:13805 (ΦΕΚ 843 Β΄/3-03-2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση σύµφωνα µε την οποία η
Π.Ε. Λευκάδας, πλην Μεγανησίου, εντάσσεται στο επίπεδο πολύ αυξηµένου κινδύνου
12) Τη µε αριθµ. 12554/27-07-2020 διακήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων και
λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας και των Νοµικών του προσώπων για δύο έτη µε τη χρήση της της
ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ,
13)Τη µε αριθµ.443/2020/Α∆Α:6Η2ΟΩΛΙ-Φ9Σ απόφαση Οικ. Επ. περί άγονων οµάδων του διαγωνισµού που
αφορούν τις ∆.Ε. Καρυάς, Σφακιωτών, Ελλοµένου, Απολλωνίων, και προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση
για τις δύο τελευταίες ενότητες κατόπιν σύµφωνης γνώµης από της ΕΑΑ∆ΗΣΥ
14)τη µε αριθµ. 8418/17-02-2021 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων για την ∆.Ε.
Σφακιωτών,
15)τη µε αριθµ.δ11/12-02-2021 Γνώµη της ΕΑΑ∆ΗΣΥ για διαπραγµάτευση χωρίς δηµοσίευση για την προµήθεια
καυσίµων για τις ∆.Ε. Ελλοµένου και Απολλωνίων
16) Τη µε αριθµ. 25435/31-12-2020 απόφαση απευθείας ανάθεσης για την προµήθεια καυσίµων για τις ∆.Ε. ∆ήµου
Λευκάδας µε διάρκεια δύο µήνες
17) Το µε αριθµ.394/2-03-2021/Α∆ΑΜ:20REQ008222189 τεκµηριωµένο αίτηµα του Τµήµατος διαχείρισης και
συντήρησης οχηµάτων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την ανάγκη προµήθειας καυσίµων για τις δηµοτικές
ενότητες ∆.Ε .Ελλοµένου, ∆.Ε. Απολλωνίων ∆.Ε.Καρυάς ∆.Ε.Σφακιωτών του ∆ήµου Λευκάδας,
18) α)τις µε αριθµ.10787,10788,10789,10790,10791,1079210793/2021 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης και β)
τη βεβαίωση του Αναπληρωτή Προϊσταµένου της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, επί της ανωτέρω απόφασης
ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ. 1 του
άρθρου 4 του Π.∆. 80/2016 και τη δέσµευση στο οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης 329.6,
330.5,331.5, 332.5,333.5,334.4,335.6 αντίστοιχα.
19) Τη µε αριθµ.10810/3-03-2021 πρόσκληση του ∆ήµου Λευκάδας για υποβολή προσφοράς στις επιχειρήσεις:
Κτενά Χρύσω, Πρατήριο υγρών καυσίµων, µε έδρα Σφακιώτες Λευκάδας «Φατούρος Γεράσιµος & Σία Ε.Ε.», µε
έδρα Βλυχό Λευκάδας, Σκλαβενίτης Χαράλαµπος & Σία Ο.Ε.», µε έδρα Βασιλική Λευκάδας,
20) Τις προσφορές των ανωτέρω επιχειρήσεων
21) Την ανάγκη προµήθειας καυσίµων για τις ∆.Ε.Ελλοµένου, Καρυάς και Σφακιωτών, ∆.Ε. Απολλωνών λόγω του
για την οµαλή και απρόσκοπτη τροφοδοσία µε καύσιµα των οχηµάτων - µηχανηµάτων - αντλιοστασίων του ∆ήµου
για τη ∆.Ε. Λευκάδας 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 κυρίως λόγω έκτακτης και
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κατεπείγουσας ανάγκης προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοιού COVID – 19 που εξακολουθεί να υφίσταται
22) τη µε αριθµ. 10819/3-03-2021/Α∆Α: Ψ11ΠΩΛΙ-Ρ3Ι απόφαση ∆ηµάρχου για απευθείας ανάθεση προµήθειας
καυσίµων, µε έγκριση των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της
παρούσης, ως κάτωθι:
α) για τις ∆.Ε.Καρυάς και Σφακιωτών, στην επιχείρηση Κτενά Χρύσω, Πρατήριο υγρών καυσίµων, µε έδρα
Σφακιώτες Λευκάδας, Α.Φ.Μ.041313555, ∆.Ο.Υ. Λευκάδας, έναντι του συνολικού ποσού των 5.990,316 € ευρώ,
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%, µε ποσοστό έκπτωσης 0% επί της εκάστοτε διαµορφούµενης, µέσης µηνιαίας
λιανικής τιµής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας για τη συγκεκριµένη περιφερειακή ενότητα του νοµού όπου θα βρίσκεται η έδρα το
αναδόχου, που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη,
πετρέλαιο θέρµανσης).
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

1
2
3

CPV

Περιγραφή Αγαθού/ών

Ενδεικτικ
ή Τιµή
µονάδος

Ποσότητα

∆.Ε. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ - ΚΑΡΥΑΣ
09134100Πετρέλαιο κίνησης
8
09132100Βενζίνη Αµόλυβδη
4
09135100Πετρέλαιο Θέρµανσης
5

Ενδεικτικό
Κόστος
χωρίς
ΦΠΑ

Φ.Π.Α.

Συνολικό
Ενδεικτικό
Κόστος

3.200

1,146 €

3.667,200

880,128
€

4.547,328 €

300

1,335 €

400,500 €

96,120 €

496,620 €

900

0,848 €

763,200 €

ΣΥΝΟΛΟ ∆.Ε. ΚΑΡΥΑΣ - ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ :

4.830,900
€

183,168
€
1.159,41
6€

946,368 €
5.990,316 €

β) για την ∆.Ε. Ελλοµένου, στην επιχείρηση «Φατούρος Γεράσιµος & Σία Ε.Ε.», µε έδρα Βλυχό Λευκάδας, Α.Φ.Μ.
800183613, ∆.Ο.Υ. Λευκάδας, έναντι του συνολικού ποσού των 8.443,036 € ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
24%, µε ποσοστό έκπτωσης 0% επί της εκάστοτε διαµορφούµενης, µέσης µηνιαίας λιανικής τιµής πώλησης
έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
για τη συγκεκριµένη περιφερειακή ενότητα του νοµού όπου θα βρίσκεται η έδρα το αναδόχου, που θα αντιστοιχεί
σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη και πετρέλαιο θέρµανσης).
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
CPV

Ποσότητα

Ενδεικτική
Τιµή µονάδος

Ενδεικτικό
Κόστος
χωρίς ΦΠΑ

Φ.Π.Α.

Συνολικό
Ενδεικτικό
Κόστος

Α/Α

Περιγραφή Αγαθού/ών

1

Πετρέλαιο κίνησης

09134100-8

5.000

1,146 €

5.730,000 €

1.375,200 €

7.105,200 €

2

Βενζίνη Αµόλυβδη

09132100-4

300

1,335 €

400,500 €

96,120 €

496,620 €

3

Πετρέλαιο Θέρµανσης

09135100-5

800

0,848 €

678,400 €

162,816 €

841,216 €

6.808,900 €

1.634,136 €

8.443,036 €

ΣΥΝΟΛΟ ∆.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ :

γ)για τη ∆.Ε. Απολλωνίων, στην επιχείρηση «Σκλαβενίτης Χαράλαµπος & Σία Ο.Ε.», µε έδρα Βασιλική Λευκάδας,
Α.Φ.Μ. 998706122, ∆ΟΥ Λευκάδας, έναντι του συνολικού ποσού των 9.733,380 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α. 24%, µε ποσοστό έκπτωσης 0% επί της εκάστοτε διαµορφούµενης, µέσης µηνιαίας λιανικής τιµής πώλησης
έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
για τη συγκεκριµένη περιφερειακή ενότητα του νοµού όπου θα βρίσκεται η έδρα το αναδόχου, που θα αντιστοιχεί
σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη).
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

Περιγραφή
Αγαθού/ών

CPV

Ποσότητα

Ενδεικτι
κή Τιµή
µονάδος

Ενδεικτικό
Κόστος
χωρίς ΦΠΑ

Φ.Π.Α.

Συνολικό
Ενδεικτικό
Κόστος

∆.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
1

Πετρέλαιο κίνησης

09134100-8

6.500

1,146 €

7.449,000 €

1.787,760 €

9.236,760 €

2

Βενζίνη Αµόλυβδη

09132100-4

300

1,335 €

400,500 €

96,120 €

496,620 €

ΣΥΝΟΛΟ ∆.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ :

7.849,500 €

1.883,880 €

9.733,380 €

Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίµων θα γίνεται περιοδικά για δύο (2) µήνες από την υπογραφή της
σύµβασης εκτός κι αν εξαντληθούν πριν τη λήξη του αναφερόµενου διαστήµατος.

3

Στην περίπτωση που οι διαγωνιστικές διαδικασίες ολοκληρωθούν πριν την ανωτέρω καταληκτική ηµεροµηνία
και αναδειχθεί νέος ανάδοχος, τότε θα παύσει η ισχύς των συµβάσεων.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
την έγκριση της αριθ. 10819/3-03-2021/Α∆Α:Ψ11ΠΩΛΙ-Ρ3Ι απόφασης του ∆ηµάρχου Λευκάδας απευθείας
ανάθεσης προµήθειας καυσίµων για τις
∆.Ε.Καρυάς, Σφακιωτών, Απολλωνίων, Ελλοµένου συνολικού
προϋπολογισµού 24.166,73€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 24% που εκδόθηκε, διάρκειας έως δύο µήνες (2) λόγω
έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοιού COVID – 19 που εξακολουθεί να υφίσταται.»
Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις των µελών της Επιτροπής.
Η κα Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή, στη συνέχεια είπε τα εξής: Ψηφίζω κατά, γιατί η διαπραγµάτευση
σηµαίνει διαπραγµάτευση και όχι να στείλουµε πρόσκληση σε έναν µόνο προµηθευτή. Μπορεί να υπήρχε και από
άλλους η διάθεση να συµµετέχουν. Ούτε είναι κατεπείγουσα η διαδικασία, είναι διαδικασία µε διαπραγµάτευση.
Τα υπόλοιπα µέλη της Επιτροπής ψηφίζουν υπέρ της εισήγησης.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση,
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10
περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18.
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτές αντικαταστάθηκαν
από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
•
Τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την αριθ. 10819/3-03-2021/Α∆Α:Ψ11ΠΩΛΙ-Ρ3Ι απόφαση του ∆ηµάρχου Λευκάδας, απευθείας
ανάθεσης προµήθειας καυσίµων για τις
∆.Ε. Καρυάς, Σφακιωτών, Απολλωνίων, Ελλοµένου συνολικού
προϋπολογισµού 24.166,73€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 24% που εκδόθηκε, διάρκειας έως δύο (2) µήνες, λόγω
έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID – 19 που εξακολουθεί να υφίσταται.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 100/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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