ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 8ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 109/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 9 του µηνός Απριλίου του έτους 2020, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00,
ήλθε µε την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, σύµφωνα µε
τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ. 18318/13-03-2020
εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 5520/8-4-2020
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 εννέα (9) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
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στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
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Τυπάλδος Νικόλαος
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Γαζής Αναστάσιος
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Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης,
κ. ∆ρακονταειδή Κων/νο.
Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
Βικέντιος Νικόλαος
Κατωπόδη Νίκη
Τσιρογιάννης Γεώργιος
Μαργέλη Μαρία
Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα:
ο
Α) Για το 1 θέµα, διότι, θα πρέπει άµεσα για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου µας, να
προβούµε στην παράταση του συµβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών των συµβάσεων που αφορούν
στην προµήθεια καυσίµων για τις ανάγκες του ∆ήµου, ο οποίος λήγει για την ∆.Ε. Λευκάδας, στις 10-042020.
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε το
κατεπείγον της Συνεδρίασης, για τους προαναφερόµενους λόγους.
ο

ΘΕΜΑ 1 : Απόφαση Ο.Ε. περί χορήγησης παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών των
συµβάσεων που αφορούν στην προµήθεια καυσίµων για τις ανάγκες του ∆ήµου.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τµ. Πρ/σµού, Λογιστηρίου & Προµηθειών
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των
µελών της Επιτροπής τα εξής:
«Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ.1-ιδ του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου
3 του Ν.4623/19, ΦΕΚ-134 Α/09-08-2019 «1. Η οικονοµική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρµόδιο
για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονοµικής λειτουργίας του δήµου. Ειδικότερα, έχει τις
ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωµοδοτικές αρµοδιότητες:…ιδ)Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας
αρχής για τις συµβάσεις έργου, µελετών, υπηρεσιών και προµηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισµού πλην
των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρµοδιότητα του ∆ηµάρχου για την απευθείας ανάθεση.
Για την προµήθεια καυσίµων για την ∆.Ε.Λευκάδας υπεγράφη η 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. Χρόνος διάρκειας της σύµβασης είναι έως 31-12-2019.
Για την προµήθεια καυσίµων για την ∆.Ε.Ελλοµένου υπεγράφη η 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. Χρόνος διάρκειας της σύµβασης είναι έως 31-12-2019.
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Για την προµήθεια καυσίµων για τις ∆.Ε. Σφακιωτών - Καρυάς υπεγράφη η µε αριθµ.17581/30-082019 σύµβαση µε την Κτενά Χρύσω, Πρατήριο υγρών καυσίµων, µε έδρα Σφακιώτες Λευκάδας,
Α.Φ.Μ.041313555, ∆.Ο.Υ. Λευκάδας. Χρόνος διάρκειας της σύµβασης είναι έως 31-12-2019.
Για την προµήθεια καυσίµων για τη ∆.Ε. Απολλωνίων υπεγράφη η 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. Χρόνος διάρκειας της σύµβασης είναι έως 31-12-2019.
Mε την αριθµ. 424/2019-Α∆Α:68∆ΟΩΛΙ-2ΧΓ απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για παρατάθηκε ο
συµβατικός χρόνος παράδοσης παράτασης µέχρι την εξάντληση των συµβατικών ποσών ή των ποσοτήτων
των ειδών ή της υπογραφή νέας σύµβασης και όχι πέρα από τις 10-04-2020 για τη ∆.Ε.Λευκάδας και τις 3004-2020 για τις ∆.Ε.Ελλοµένου, Απολλωνίων, Καρυάς και Σφακιωτών.
Σύµφωνα µε το άρθρο 60 της ΠΝΠ ΦΕΚ 68/20-03-2020 τεύχος Α΄ «Εφόσον εξακολουθεί να
υφίσταται άµεσος κίνδυνος εµφάνισης και διασποράς του κορωναϊου COVOD-19, 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»
Επειδή δεν έχουν διενεργηθεί/ολοκληρωθεί οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την προµήθεια
καυσίµων, και υπάρχει ανάγκη οµαλής και απρόσκοπτης τροφοδοσίας µε καύσιµα των οχηµάτων –
µηχανηµάτων - αντλιοστασίων του
∆ήµου 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, µε το αριθµ.5448/7-04-2020 έγγραφο η ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών προς τους ανωτέρω προµηθευτές
ζήτησε άµεση ενηµέρωση για τη συµφωνία τους µε την παράταση των συµβάσεων που έχουν υπογράψει µε τον
∆ήµο Λευκάδας για την προµήθεια καυσίµων µέχρι να διενεργηθούν και ολοκληρωθούν οι διαγωνιστικές
διαδικασίες και αναδειχθούν νέοι ανάδοχοι και όχι πέρα της 20-09-2020.
Το από 7-04-2020 πρακτικό της η επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης των συµβάσεων
προµηθειών για το έτος 2020 ενέκρινε την για παράταση των συµβάσεων που έχουν υπογράψει µε τον
∆ήµο Λευκάδας για την προµήθεια καυσίµων µέχρι να διενεργηθούν και ολοκληρωθούν οι διαγωνιστικές
διαδικασίες και αναδειχθούν νέοι ανάδοχοι και όχι πέρα της 20-09-2020.
Κατόπιν των ανωτέρω
Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή
Να εγκρίνει την παράταση των ανωτέρω συµβάσεων, σύµφωνα µε την από 7-04-2020 γνωµοδότηση
της Επιτροπής για παράταση των συµβάσεων που έχουν υπογράψει µε τον ∆ήµο Λευκάδας για την
προµήθεια καυσίµων µέχρι να διενεργηθούν και ολοκληρωθούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες και αναδειχθούν
νέοι ανάδοχοι και όχι πέρα της 20-09-2020.
Η χρηµατοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους και η δαπάνη της προµήθειας θα βαρύνει τους
οικείους Κ.Α.Εξόδων: 10-6643, 15-6643, 20-6641, 20-6644, 25-6641, 25-6642, 25-6644, 30-6641, 35-6641,
35-6644, 50-6641, 70-6641.001, 70-6641.002 του εγκεκριµένου προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2020.
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 αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παράταση των ανωτέρω συµβάσεων, σύµφωνα µε την από 7-04-2020 γνωµοδότηση
της Επιτροπής για παράταση των συµβάσεων που έχουν υπογράψει µε τον ∆ήµο Λευκάδας για την
προµήθεια καυσίµων µέχρι να διενεργηθούν και ολοκληρωθούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες και αναδειχθούν
νέοι ανάδοχοι και όχι πέρα της 20-09-2020.
Η χρηµατοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους και η δαπάνη της προµήθειας θα βαρύνει τους
οικείους Κ.Α.Εξόδων: 10-6643, 15-6643, 20-6641, 20-6644, 25-6641, 25-6642, 25-6644, 30-6641, 35-6641,
35-6644, 50-6641, 70-6641.001, 70-6641.002 του εγκεκριµένου προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2020.
•
•

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 109/2020.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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