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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προµηθειών
Στη Λευκάδα σήµερα στις 7-4-2020, ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα 9.00 π.µ., συνεδρίασε η
Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προµηθειών καυσίµων του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016
η οποία συστάθηκε µε την αριθµ. 71/2020 (Α∆Α:ΨΜ1ΩΩΛΙ-43Γ) απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής,
προκειµένου να γνωµοδοτήσει για την παράταση του συµβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών των µε
αριθµ. 19031/19-09-2019, 17582/30-08-2019, 17581/30-08-2019, 17579/30-08-2019 συµβάσεων
προµήθειας καυσίµων για τις ∆.Ε.ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΚΑΡΥΑΣ και ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1
Βουκελάτος Θωµάς, ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος του
∆ήµου, τακτικό µέλος, Πρόεδρος
2

Παντελής Γληγόρης, ∆Ε 29 Οδηγών, υπάλληλος του ∆ήµου, αναπληρωµατικό µέλος,

3

Κότσιφα Άννα, ∆Ε5 Εργοδηγών ∆οµικών Έργων, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό µέλος.

Το τακτικό µέλος κ.Ροντογιάννης Λάµπρος έχει λάβει άδεια ειδικού σκοπού.
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2. Το άρθρ.60 της ΠΝΠ ΦΕΚ 68/20-03-2020 τεύχος Α΄σύµφωνα µε το οποίο «Εφόσον
εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος εµφάνισης και διασποράς του κορωναϊου COVOD19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για
χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους εξι ( 6) µήνες από την έναρξη ισχύος της
παρούσας, µε απόφαση του κατά περίπτωση αρµοδίου Υπουργού ή του αρµοδίου οργάνου, είναι
δυνατή :α) η αναβολή διενέργειας δηµοσίων διαγωνισµών, …γ) η αναστολή κάθε προθεσµίας που αφορά
δηµόσιες συµβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και δ)η χορήγηση
παράτασης κάθε είδους συµβατικών προθεσµιών, για χρονικό διάστηµα που θα καθορίζεται µε
την οικεία απόφαση»
3.Τη µε αριθµ.18926/18-03-2020/Α∆Α:6ΒΤΝ46ΜΤΛ6-0Ξ7 εγκύκλιος του Υπ. Εσ. περί
«Λειτουργίας υπηρεσιών των ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθµού κατά τη διάρκεια εφαρµογής των µέτρων
αποφυγής και περιορισµού της διάδοσης του κορωνοϊου», σύµφωνα µε την οποία είναι σε
πλήρη λειτουργία µεταξύ άλλων υπηρεσίες καθαριότητας, ηλεκτροφωτισµού, ύδρευσης και
αποχέτευσης, Πολιτικής Προστασίας, Κοινωνικές Υπηρεσίες, ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, Τεχνικές
Υπηρεσίες.
3. τη µε αριθµ.19031/19-09-2019 σύµβαση της εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. µε έδρα
Καραβέλα, Φύσσες, 31100 Λευκάδα, Α.Φ.Μ: 997915143 ∆.Ο.Υ.: Λευκάδας, για προµήθεια καυσίµων στη
∆.Ε.ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
4. τη µε αριθµ. 17582/30-08-2019 σύµβαση µε την εταιρεία «Φατούρος Γεράσιµος & Σία Ε.Ε.», µε έδρα
Βλυχό Λευκάδας, Α.Φ.Μ. 800183613, ∆.Ο.Υ. Λευκάδας, για προµήθεια καυσίµων στη ∆.Ε.ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
5. τη µε αριθµ.17581/30-08-2019 σύµβαση µε την Κτενά Χρύσω, Πρατήριο υγρών καυσίµων, µε έδρα
Σφακιώτες Λευκάδας, Α.Φ.Μ.041313555, ∆.Ο.Υ., για προµήθεια καυσίµων στις ∆.Ε.ΚΑΡΥΑΣ-ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ
6.τη µε αριθµ. 17579/30-08-2019 σύµβαση µε την εταιρεία «Σκλαβενίτης Χαράλαµπος & Σία Ο.Ε.», µε
έδρα Βασιλική Λευκάδας, Α.Φ.Μ. 998706122, ∆ΟΥ Λευκάδας, για προµήθεια καυσίµων στη
∆.Ε.ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
7. Το µε αριθµ. 5448/6-04-2020 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών προς τους αναδόχους των ανωτέρω
συµβάσεων περί συµφωνίας τους για την παράταση του συµβατικού χρόνου παράδοσης.
8.Τη συµφωνία των προµηθευτών για παράταση του συµβατικού χρόνου παράδοσης για την παράταση των
συµβάσεων µε τον ∆ήµο Λευκάδας για την προµήθεια καυσίµων µέχρι να διενεργηθούν/ολοκληρωθούν οι
διαγωνιστικές διαδικασίες και αναδειχθούν νέοι ανάδοχοι και όχι πέραν τις 20-09-2020.
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9.Την ανάγκη οµαλής και απρόσκοπτης τροφοδοσίας µε καύσιµα των οχηµάτων – µηχανηµάτων αντλιοστασίων του ∆ήµου και κυρίως των απορριµµατοφόρων, βυτιοφόρων και µηχανηµάτων έργων, των
οχηµάτων της Κοινωνικής Υπηρεσίας 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.
10. Το γεγονός ότι η χρηµατοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους και ανταποδοτικά τέλη και η δαπάνη της
προµήθειας θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α.Εξόδων: 10-6643, 15-6643, 20-6641, 20-6644, 25-6641, 256642, 25-6644, 30-6641, 35-6641, 35-6644, 50-6641, 70-6641.001, 70-6641.002 του εγκεκριµένου
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2020 , στους οποίους έχουν εγγραφεί πιστώσεις όπως κατανεµήθηκαν
µε την αριθµ. 6/2020 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου

προτείνει προς τη Οικονοµική επιτροπή:
την έγκριση της παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης:
• της µε αριθµ.19031/19-09-2019 σύµβασης µε την εταιρεία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. µε
έδρα Καραβέλα, Φύσσες, 31100 Λευκάδα, Α.Φ.Μ: 997915143 ∆.Ο.Υ.: Λευκάδας, για προµήθεια
καυσίµων στη ∆.Ε.ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ,
• της µε αριθµ. 17582/30-08-2019 σύµβασης µε την εταιρεία «Φατούρος Γεράσιµος & Σία Ε.Ε.», µε
έδρα Βλυχό Λευκάδας, Α.Φ.Μ. 800183613, ∆.Ο.Υ. Λευκάδας, για προµήθεια καυσίµων στη
∆.Ε.ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ,
• της µε αριθµ.17581/30-08-2019 σύµβασης µε την Κτενά Χρύσω, Πρατήριο υγρών καυσίµων, µε
έδρα Σφακιώτες Λευκάδας, Α.Φ.Μ.041313555, ∆.Ο.Υ., για προµήθεια καυσίµων στις ∆.Ε.ΚΑΡΥΑΣΣΦΑΚΙΩΤΩΝ,
• της µε αριθµ. 17579/30-08-2019 σύµβασης µε την εταιρεία «Σκλαβενίτης Χαράλαµπος & Σία
Ο.Ε.», µε έδρα Βασιλική Λευκάδας, Α.Φ.Μ. 998706122, ∆ΟΥ Λευκάδας, για προµήθεια καυσίµων
στη ∆.Ε.ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ,
µέχρι να διενεργηθούν/ολοκληρωθούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες και αναδειχθούν νέοι ανάδοχοι και
όχι και όχι πέραν τις 20-09-2020.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται.

Λευκάδα, 7 Απριλίου 2020
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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