ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 22/11 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 215
Στη Λευκάδα σήμερα στις 20 του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα
19.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ.
18191/16-6-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
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Παραβρέθηκαν
Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ελευθέριος
Γαζής Αναστάσιος
Καρτάνος Ιωάννης
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σούνδιας Πραξιτέλης
Μεσσήνη Κερασούλα
Σώλος Φώτιος
Ρόκκος Στυλιανός
Μαργέλης Γεώργιος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Καββαδάς Αθανάσιος
Καρβούνης Σπυρίδων
Γεωργάκης Βασίλειος
Δρακονταειδής Κων/νος
Μεσσήνης Ιωάννης
Γιαννούτσος Πέτρος
Λιβιτσάνος Γεράσιμος
Βεργίνης Ξενοφών
Βικέντιος Νικόλαος
Αραβανής Ανδρέας
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Κονιδάρης Κυριάκος
Μελάς Βασίλειος
Αραβανής Γεράσιμος
Γαβρίλης Δημήτριος
Στραγαλινός Βασίλειος
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Απουσίαζαν
Σίδερης Αντώνιος
Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Λάζαρη Πηνελόπη
Μικρώνης Ζώης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 30 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 4ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 22/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. για κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού μέσω δημοπρασίας για την
προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Λευκάδας για το έτος 2011.
Εισηγητές: κ.Ελευθέριος Αραβανής-Αντιδήμαρχος
Αθανίτης Αντώνιος-Υπάλληλος Δήμου
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Ο υπάλληλος του Δήμου, κ.Αντώνιος Αθανίτης, εισηγούμενος το θέμα, διορθώνει την
εκφώνηση του θέματος από «μέσω δημοπρασίας» σε «μέσω διαπραγμάτευσης».
Στη συνέχεια είπε στο Δ.Σ.:
Σύμφωνα με την αριθμ. 133/2011 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας
αποφάσισε, να προσφύγει ο Δήμος Λευκάδας στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, για
προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών έτους 2011, για εκείνες τις Δημοτικές Ενότητες για τις
οποίες τόσο ο τακτικός διαγωνισμός στις 24-03-2011 όσο και ο επαναληπτικός στις 01-04-2011
απέβησαν άγονοι.
Σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης, απεστάλη η αριθμ. πρωτ.: 15369/27-05-2011
πρόσκληση

υποβολής

εκδήλωσης

ενδιαφέροντος

για

συμμετοχή

στη

διαδικασία

διαπραγμάτευσης, προς όλους τους ιδιοκτήτες πρατηρίων που η έδρα τους είναι εντός των
ορίων των Δημοτικών Ενοτήτων Σφακιωτών-Καρυάς-Ελλομένου-Απολλωνίων καθώς και σε
τρεις ιδιοκτήτες πρατηρίων σε Μύτικα & Κανδήλα Αιτ/νίας για τη Δημοτική Ενότητα ΚαλάμουΚαστού. Ως προθεσμία υποβολής προσφορών ορίζονταν η 6 η Ιουνίου 2011.
Κατατέθηκε μία προσφορά για τη Δημοτική Ενότητα Ελλομένου και συγκεκριμένα της
εταιρείας «Φατούρος Γεράσιμος & Σία Ε.Ε.».
Για τις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από κανέναν
προμηθευτή.
Στη συνέχεια:
- Με το από 06-06-2011 πρακτικό η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών αποσφράγισε το
φάκελο των δικαιολογητικών και τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς της συμμετέχουσας
εταιρείας.
- Με το από 08-06-2011 πρακτικό η Επιτροπή αξιολόγησης έκανε αποδεκτή την τεχνική
προσφορά της συμμετέχουσας εταιρείας.
-

Με το από 08-06-2011 πρακτικό η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών αποσφράγισε το

φάκελο της οικονομικής προσφοράς και καταχώρησε τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης .
-

Με το από 08-06-2011 πρακτικό η Επιτροπή αξιολόγησης προέβη στην αξιολόγηση της

οικονομικής προσφοράς και γνωμοδότησε για την κατακύρωση της προμήθειας καυσίμων και
ελαιολιπαντικών της Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου στην εταιρεία «Φατούρος Γεράσιμος & Σία
Ε.Ε.» με Α.Φ.Μ. 800183613, ΔΟΥ Λευκάδας, σύμφωνα με τα παρακάτω:
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΛΙΤΡΑ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(€) ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

1

Πετρέλαιο κίνησης

19.900

23.782,93

0,5%

2

Πετρέλαιο
θέρμανσης

1.000

666,67

0,5%

3

Βενζίνη αμόλυβδη

3.100

4.183,74

0,5%

4

Ελαιολιπαντικά

140

796,75

0,5%

3

Συνολική τιμή 29.430,09 πλέον Φ.Π.Α. 23%.
Κατόπιν των ανωτέρω:
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Α. Την έγκριση των πρακτικών των Επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού
και την κατακύρωση της προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών της Δημοτικής Ενότητας
Ελλομένου για το έτος 2011, στην εταιρεία «Φατούρος Γεράσιμος & Σία Ε.Ε.», με Α.Φ.Μ.
800183613, ΔΟΥ Λευκάδας, σύμφωνα με τα παρακάτω:
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΛΙΤΡΑ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(€) ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

1

Πετρέλαιο κίνησης

19.900

23.782,93

0,5%

2

Πετρέλαιο
θέρμανσης

1.000

666,67

0,5%

3

Βενζίνη αμόλυβδη

3.100

4.183,74

0,5%

4

Ελαιολιπαντικά

140

796,75

0,5%

Συνολική τιμή 29.430,09 πλέον Φ.Π.Α. 23%.
Β. Την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, λόγω του κατεπείγοντος, για
την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών, για τις Δημοτικές Ενότητες Καρυάς-Σφακιωτών,
Απολλωνίων

και

Καλάμου-Καστού,

για

τις

οποίες

οι

διαγωνιστικές

διαδικασίες

που

ακολουθήθηκαν από τον Δήμο Λευκάδας απέβησαν άγονες, για τους παρακάτω σημαντικούς
λόγους:
α) Αν και τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες προμήθειας καυσίμων, τόσο με ανοικτό,
επαναληπτικό

και

με

διαπραγμάτευση

διαγωνισμό,

δεν

προσήλθαν

ενδιαφερόμενοι

προμηθευτές. Αποτρεπτικοί λόγοι καθίστανται, κυρίως, η αδυναμία προσφοράς έκπτωσης στη
μέση τιμή λιανικής πώλησης των καυσίμων την ημέρα παράδοσής τους, καθώς και ο τρόπος
πληρωμής επί πιστώσει.
β) Η μέχρι σήμερα τροφοδοσία με καύσιμα γίνεται με παράταση των υφιστάμενων συμβάσεων
και σε κάποιες περιπτώσεις με την ανοχή των προμηθευτών και την δεδηλωμένη βούλησή τους
να σταματήσουν, από μέρα σε μέρα, τον εφοδιασμό των Δημοτικών Ενοτήτων.
γ)

Υπάρχει επιτακτική ανάγκη ομαλής και απρόσκοπτης τροφοδοσίας με καύσιμα των

οχημάτων του Δήμου, και κυρίως των απορριμματοφόρων, βυτιοφόρων και μηχανημάτων
έργων, ώστε να αποφευχθούν κίνδυνοι βλάβης της δημόσιας υγείας, τόσο των δημοτών όσο και
των λοιπών επισκεπτών, ενόψει μάλιστα έναρξης της τουριστικής περιόδου.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2γ του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
(Ν. 3463/2006), την αριθμ. 523/2008 Γνωμ. Ν.Σ.Κ. η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφ.
ΥΠΕΣΔΑΑ (εγκ. 48 - αριθμ. πρωτ. 73124/30-12-2008) καθώς και με την περ. δ της παρ. 1 του
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άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 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, είναι η Οικονομική
(πρώην Δημαρχιακή) Επιτροπή.
Κ.ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ: Η πρότασή μας είναι ο Δήμος να φτιάξει δικές του αντλίες για τα οχήματα
και μηχανήματά του. Σας καλούμε να φέρετε την πρόταση αυτή. Η πρότασή μας για σήμερα
είναι να ζητήσετε από ένα πρατήριο πρόταση.
Ακολουθεί ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν 25 Δημοτικοί Σύμβουλοι.
Κατά 2, οι κ.Β.Στραγαλινός και Α.Καββαδάς, με την αιτιολογία ότι στη διακήρυξη δεν
συμπεριλαμβάνεται ο όρος «ημερομηνία πληρωμής».
Παρών 1, ο κ.Ξ.Βεργίνης
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ., αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση,
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Α. Την έγκριση των πρακτικών των Επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης
διαγωνισμού και την κατακύρωση της προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών της Δημοτικής
Ενότητας Ελλομένου για το έτος 2011, στην εταιρεία «Φατούρος Γεράσιμος & Σία Ε.Ε.», με
Α.Φ.Μ. 800183613, ΔΟΥ Λευκάδας, σύμφωνα με τα παρακάτω:
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΛΙΤΡΑ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(€) ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

1

Πετρέλαιο κίνησης

19.900

23.782,93

0,5%

2

Πετρέλαιο
θέρμανσης

1.000

666,67

0,5%

3

Βενζίνη αμόλυβδη

3.100

4.183,74

0,5%

4

Ελαιολιπαντικά

140

796,75

0,5%

Συνολική τιμή 29.430,09 πλέον Φ.Π.Α. 23%.
Β. Την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, λόγω του κατεπείγοντος, για
την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών, για τις Δημοτικές Ενότητες Καρυάς-Σφακιωτών,
Απολλωνίων

και

Καλάμου-Καστού,

για

τις

οποίες

οι

διαγωνιστικές

διαδικασίες

που

ακολουθήθηκαν από τον Δήμο Λευκάδας απέβησαν άγονες, για τους παρακάτω σημαντικούς
λόγους:
α) Αν και τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες προμήθειας καυσίμων, τόσο με ανοικτό,
επαναληπτικό

και

με

διαπραγμάτευση

διαγωνισμό,

δεν

προσήλθαν

ενδιαφερόμενοι

προμηθευτές. Αποτρεπτικοί λόγοι καθίστανται, κυρίως, η αδυναμία προσφοράς έκπτωσης στη
μέση τιμή λιανικής πώλησης των καυσίμων την ημέρα παράδοσής τους, καθώς και ο τρόπος
πληρωμής επί πιστώσει.
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β) Η μέχρι σήμερα τροφοδοσία με καύσιμα γίνεται

με

παράταση

των

υφιστάμενων

συμβάσεων και σε κάποιες περιπτώσεις με την ανοχή των προμηθευτών και την δεδηλωμένη
βούλησή τους να σταματήσουν, από μέρα σε μέρα, τον εφοδιασμό των Δημοτικών Ενοτήτων.
γ)

Υπάρχει επιτακτική ανάγκη ομαλής και απρόσκοπτης τροφοδοσίας με καύσιμα των

οχημάτων του Δήμου, και κυρίως των απορριμματοφόρων, βυτιοφόρων και μηχανημάτων
έργων, ώστε να αποφευχθούν κίνδυνοι βλάβης της δημόσιας υγείας, τόσο των δημοτών όσο και
των λοιπών επισκεπτών, ενόψει μάλιστα έναρξης της τουριστικής περιόδου.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2γ του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
(Ν. 3463/2006), την αριθμ. 523/2008 Γνωμ. Ν.Σ.Κ. η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφ.
ΥΠΕΣΔΑΑ (εγκ. 48 - αριθμ. πρωτ. 73124/30-12-2008) καθώς και με την περ. δ της παρ. 1 του
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 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, είναι η Οικονομική
(πρώην Δημαρχιακή) Επιτροπή.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 215/11.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα μέλη

