ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 26ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 182/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 28 του µήνα Ιουνίου του έτους
2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την
αριθ. πρωτ: 12530/24-6-19 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 ∆ιοίκησης-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
Γιαννιώτης Οδυσσέας
2 Περδικάρης Αθανάσιος
2
Καρφάκη Μαριάννα
3 Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3
Ζουριδάκης Ευτύχιος
4 Σέρβος Κων/νος
4
Καββαδάς Θωµάς
5 Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.)
5
6
6
7
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα, εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων, αναπληρωµατικό µέλος της δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας,
αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ, Χαλικιά Ευάγγελο που απουσίαζε.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 1 της ηµερήσιας διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για την απευθείας ανάθεση προµήθειας καυσίµων του
∆ήµου Λευκάδας λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. τις δ/ξεις 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»,
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
∆ιαύγεια» 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 ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και άλλες ∆ιατάξεις», 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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,
7. την υπ’ αριθµ. πρωτ. Π1/542/4-3-2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο Υπ. Ανάπτυξης µε θέµα «Ενηµέρωση
για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,
8. 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»,
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10. 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)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
11.τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 203 παρ.3 του
ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/2018), 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,
Θέτουµε υπόψη των µελών τα εξής:
• στις 30-6-2019 λήγουν οι συµβάσεις για την προµήθεια καυσίµων για τις ανάγκες των ∆ηµοτικών
Ενοτήτων του ∆ήµου,
• οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών έτους 2019 –διενέργεια
ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού της µε αριθµ.4704/12-03-2019 διακήρυξης, δεν έχουν ολοκληρωθεί.
Συγκεκριµένα, για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ υποβλήθηκε µία προσφορά από την επιχείρηση
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. που αφορά την Οµάδα καυσίµων για την ∆ηµοτική Ενότητα
Λευκάδας. Η διαδικασία για την εν λόγω οµάδα βρίσκεται στο στάδιο της κατακύρωσης και της
ανάδειξης οριστικού αναδόχου. Για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ για τις άλλες ∆ηµοτικές Ενότητες ο
διαγωνισµός απέβη άγονος, και έχει ήδη σταλεί αίτηµα στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων
Συµβάσεων για παροχή σύµφωνης γνώµης ώστε ο ∆ήµος να προσφύγει στη διαδικασία των
διαπραγµατεύσεων για την ανάθεση της προµήθειας καυσίµων για τις ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας και
των Νοµικών Προσώπων έτους 2019, σύµφωνα µε την 165/2019 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής.
• Η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών µε το µε αριθµ.1134/25-06-2019 έγγραφό της αιτείται την προµήθεια
καυσίµων για δύο µήνες συνολικού ποσού των 74.369,87 € ευρώ µε Φ.Π.Α. και µέχρι να
ολοκληρωθούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες , σύµφωνα µε τις από 25-06-2019 τεχνικές προδιαγραφές
της προµήθειας, διότι υπάρχει επιτακτική 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 και θέρµανσης των κτιρίων που στεγάζονται οι Παιδικοί
και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί του ∆ήµου. Το αίτηµα εγκρίθηκε τις µε αριθµ.305, 307,
309,310,311,312,313,314,315,316,317,318/8-01-2019 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης και β) τη
βεβαίωση του Αναπληρωτή Προϊσταµένου της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, επί της ανωτέρω
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιµων ποσών , τη συνδροµή των
προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.∆. 80/2016 και τη δέσµευση στο οικείο Μητρώο
∆εσµεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης µε α/α Α-5,6,8,7.9,10,11,12,13,14,15,16/2019.
• Η ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών απέστειλε τη µε αριθµ.13004/27-06-2019 πρόσκληση στους ήδη
συµβεβληµένους οικονοµικούς φορείς προκειµένου να υποβάλλουν προσφορές για την απρόσκοπτη
λειτουργία του ∆ήµου καθώς και την επιχείρηση Παληογιάννη Ιωάννα-Πρατήριο υγρών καυσίµων,
Κανδήλα Αιτ/νίας.
• Τις προσφορές που υποβλήθηκαν από τις επιχειρήσεις( 1) ΚΤΕΝΑ ΧΡΥΣΩ Πρατήριο υγρών καυσίµων,
Λαζαράτα-Σφακιώτες, (2) «Σκλαβενίτης Χαράλαµπος & Σία Ο.Ε.» Βασιλική Λευκάδας (3) «Φατούρος
Γεράσιµος & Σία Ε.Ε.» Βλυχό Λευκάδας (4) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Καραβέλα, Φύσσες,
31100 Λευκάδα (5)Παληογιάννη Ιωάννα-Πρατήριο υγρών καυσίµων, Κανδήλα Αιτ/νίας
Κατόπιν των ανωτέρω
Εισηγούµαστε
Α. την έγκριση της µε απευθείας ανάθεση προµήθειας καυσίµων για τις ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου
Λευκάδας λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, από 01-07-2019 µέχρι 31-08-2019, ως κάτωθι:
Περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών – ενδεικτικός προϋπολογισµός :
Α/
Α

Περιγραφή Αγαθού/ών

Ενδεικτική
Τιµή
µονάδος

Ποσότητα

CPV

Ενδεικτικό
Κόστος
χωρίς ΦΠΑ

Φ.Π.Α.

Συνολικό
Ενδεικτικό
Κόστος

∆.Ε. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
1

Πετρέλαιο κίνησης

09134100-8

28.000

1,168 €

32.704,000
€

7.848,960 €

40.552,960 €

2

Βενζίνη Αµόλυβδη

09132100-4

3.200

1,356 €

4.339,200 €

1.041,408 €

5.380,608 €

ΣΥΝΟΛΟ ∆.Ε. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ :

37.043,200
€

8.890,368 €

45.933,568 €

8.176,000 €

1.962,240 €

10.138,240 €

∆.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
1

Πετρέλαιο κίνησης

09134100-8

7.000

1,168 €

2

2

Βενζίνη Αµόλυβδη

09132100-4

200

1,356 €

271,200 €

65,088 €

336,288 €

ΣΥΝΟΛΟ ∆.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ :

8.447,200 €

2.027,328 €

10.474,528 €

9.344,000 €

2.242,560 €

11.586,560 €

∆.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
1

Πετρέλαιο κίνησης

09134100-8

8.000

1,168 €

2

Βενζίνη Αµόλυβδη

09132100-4

300

1,356 €

406,800 €

97,632 €

504,432 €

ΣΥΝΟΛΟ ∆.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ :

9.750,800 €

2.340,192 €

12.090,992 €

∆.Ε. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ - ΚΑΡΥΑΣ
1

Πετρέλαιο κίνησης

09134100-8

3.500

1,168 €

4.088,000 €

981,120 €

5.069,120 €

2

Βενζίνη Αµόλυβδη

09132100-4

200

1,356 €

271,200 €

65,088 €

336,288 €

ΣΥΝΟΛΟ ∆.Ε. ΚΑΡΥΑΣ - ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ :

4.359,200 €

1.046,208 €

5.405,408 €

∆.Κ. ΚΑΛΑΜΟΥ - ΚΑΣΤΟΥ
1

Πετρέλαιο κίνησης

09134100-8

150

1,168 €

174,150 €

41,796 €

215,946 €

2

Βενζίνη Αµόλυβδη

09132100-4

150

1,356 €

201,150 €

48,276 €

249,426 €

ΣΥΝΟΛΟ ∆.Κ. ΚΑΛΑΜΟΥ - ΚΑΣΤΟΥ:

375,300 €

90,072 €

465,372 €

καθώς υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη για την οµαλή και απρόσκοπτη τροφοδοσία 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 και
θέρµανσης των κτιρίων που στεγάζονται οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί του ∆ήµου.
Β. Την έγκριση των από 25-06-2019 τεχνικών προδιαγραφών της προµήθειας όπως αυτές συντάχθηκαν από τη
∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Γ. Την έγκριση της διενέργειας της απευθείας ανάθεσης για υποβολή προσφορών µε την αποστολή της µε
13004/27-06-2019 πρόσκλησης
∆. την µε απευθείας ανάθεση της προµήθεια καυσίµων για τις ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου, για το διάστηµα
από 01-07-2019 έως 31-08-2019, ως κάτωθι:
Α. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. µε έδρα Καραβέλα, Φύσσες, 31100 Λευκάδα,
Α.Φ.Μ: 997915143 ∆.Ο.Υ.: Λευκάδας:

Α/Α

Είδος προµήθειας

Μονάδα
µέτρησης

Ποσοστό έκπτωσης
%

Ποσότητα

αριθµητικώς
1

Πετρέλαιο κίνησης

λίτρα

28.000

3,12%

2

Βενζίνη αµόλυβδη

λίτρα

3.200

3,12%

ολογράφως
Τρία κόµµα δώδεκα τοις εκατό
Τρία κόµµα δώδεκα τοις εκατό

Β.∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ:«Φατούρος Γεράσιµος & Σία Ε.Ε.», µε έδρα Βλυχό Λευκάδας, Α.Φ.Μ. 800183613,
∆.Ο.Υ. Λευκάδας
Α/Α

Είδος προµήθειας

Μονάδα
µέτρησης

Ποσότητα

Ποσοστό έκπτωσης
%
αριθµητικώς

1

Πετρέλαιο κίνησης

λίτρα

8.000

0%

2

Βενζίνη αµόλυβδη

λίτρα

200

0%

ολογράφως
Μηδέν τοις εκατό
Μηδέν τοις εκατό

Γ. ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΡΥΑΣ-ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ: Κτενά Χρύσω, Πρατήριο υγρών καυσίµων, µε έδρα Σφακιώτες
Λευκάδας, Α.Φ.Μ.041313555 , ∆.Ο.Υ. Λευκάδας
Α/Α

Είδος προµήθειας

Μονάδα
µέτρησης

Ποσότητα

3

Ποσοστό έκπτωσης
%

αριθµητικώς
1

Πετρέλαιο κίνησης

λίτρα

4.500

0%

2

Βενζίνη αµόλυβδη

λίτρα

200

0%

ολογράφως
Μηδέν τοις εκατό
Μηδέν τοις εκατό

∆.∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ:«Σκλαβενίτης Χαράλαµπος & Σία Ο.Ε.», µε έδρα Βασιλική Λευκάδας, Α.Φ.Μ.
998706122, ∆.Ο.Υ. Λευκάδας
Α/Α

Είδος προµήθειας

Μονάδα
µέτρησης

Ποσοστό έκπτωσης
%

Ποσότητα

αριθµητικώς
1

Πετρέλαιο κίνησης

λίτρα

8.000

0%

2

Βενζίνη αµόλυβδη

λίτρα

200

0%

ολογράφως
Μηδέν τοις εκατό
Μηδέν τοις εκατό

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

Είδος προµήθειας

Μονάδα
µέτρησης

Ποσοστό έκπτωσης
%

Ποσότητα

αριθµητικώς
1

Πετρέλαιο κίνησης

λίτρα

150

0%

2

Βενζίνη αµόλυβδη

λίτρα

150

0%

ολογράφως
Μηδέν τοις εκατό
Μηδέν τοις εκατό

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 της µε απευθείας ανάθεση προµήθειας καυσίµων για τις ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου
Λευκάδας λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, από 01-07-2019 µέχρι 31-08-2019, ως κάτωθι:
Περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών – ενδεικτικός προϋπολογισµός :
Α/Α

Περιγραφή Αγαθού/ών

Ενδεικτική
Τιµή
µονάδος

Ποσότητα

CPV

Ενδεικτικό
Κόστος
χωρίς ΦΠΑ

Φ.Π.Α.

Συνολικό
Ενδεικτικό
Κόστος

∆.Ε. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
1

Πετρέλαιο κίνησης

09134100-8

28.000

1,168 €

32.704,000
€

7.848,960 €

40.552,960 €

2

Βενζίνη Αµόλυβδη

09132100-4

3.200

1,356 €

4.339,200 €

1.041,408 €

5.380,608 €

ΣΥΝΟΛΟ ∆.Ε. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ :

37.043,200
€

8.890,368 €

45.933,568 €

∆.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
1

Πετρέλαιο κίνησης

09134100-8

7.000

1,168 €

8.176,000 €

1.962,240 €

10.138,240 €

2

Βενζίνη Αµόλυβδη

09132100-4

200

1,356 €

271,200 €

65,088 €

336,288 €

ΣΥΝΟΛΟ ∆.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ :

8.447,200 €

2.027,328 €

10.474,528 €

9.344,000 €

2.242,560 €

11.586,560 €

∆.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
1

Πετρέλαιο κίνησης

09134100-8

8.000

1,168 €

2

Βενζίνη Αµόλυβδη

09132100-4

300

1,356 €

406,800 €

97,632 €

504,432 €

ΣΥΝΟΛΟ ∆.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ :

9.750,800 €

2.340,192 €

12.090,992 €

∆.Ε. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ - ΚΑΡΥΑΣ
1

Πετρέλαιο κίνησης

09134100-8

3.500

1,168 €

4.088,000 €

981,120 €

5.069,120 €

2

Βενζίνη Αµόλυβδη

09132100-4

200

1,356 €

271,200 €

65,088 €

336,288 €

ΣΥΝΟΛΟ ∆.Ε. ΚΑΡΥΑΣ - ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ :

4.359,200 €

1.046,208 €

5.405,408 €

4

∆.Κ. ΚΑΛΑΜΟΥ - ΚΑΣΤΟΥ
1

Πετρέλαιο κίνησης

09134100-8

150

1,168 €

174,150 €

41,796 €

215,946 €

2

Βενζίνη Αµόλυβδη

09132100-4

150

1,356 €

201,150 €

48,276 €

249,426 €

ΣΥΝΟΛΟ ∆.Κ. ΚΑΛΑΜΟΥ - ΚΑΣΤΟΥ:

375,300 €

90,072 €

465,372 €

καθώς υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη για την οµαλή και απρόσκοπτη τροφοδοσία 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 και
θέρµανσης των κτιρίων που στεγάζονται οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί του ∆ήµου.
Β. Την έγκριση των από 25-06-2019 τεχνικών προδιαγραφών της προµήθειας όπως αυτές συντάχθηκαν από τη
∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Γ. Την έγκριση της διενέργειας της απευθείας ανάθεσης για υποβολή προσφορών µε την αποστολή της µε
13004/27-06-2019 πρόσκλησης
∆. την µε απευθείας ανάθεση της προµήθεια καυσίµων για τις ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου, για το διάστηµα
από 01-07-2019 έως 31-08-2019, ως κάτωθι:
Α. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. µε έδρα Καραβέλα, Φύσσες, 31100 Λευκάδα,
Α.Φ.Μ: 997915143 ∆.Ο.Υ.: Λευκάδας:

Α/Α

Είδος προµήθειας

Μονάδα
µέτρησης

Ποσοστό έκπτωσης
%

Ποσότητα

αριθµητικώς
1

Πετρέλαιο κίνησης

λίτρα

28.000

3,12%

2

Βενζίνη αµόλυβδη

λίτρα

3.200

3,12%

ολογράφως
Τρία κόµµα δώδεκα τοις εκατό
Τρία κόµµα δώδεκα τοις εκατό

Β.∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ:«Φατούρος Γεράσιµος & Σία Ε.Ε.», µε έδρα Βλυχό Λευκάδας, Α.Φ.Μ. 800183613,
∆.Ο.Υ. Λευκάδας
Α/Α

Είδος προµήθειας

Μονάδα
µέτρησης

Ποσότητα

Ποσοστό έκπτωσης
%
αριθµητικώς

1

Πετρέλαιο κίνησης

λίτρα

8.000

0%

2

Βενζίνη αµόλυβδη

λίτρα

200

0%

ολογράφως
Μηδέν τοις εκατό
Μηδέν τοις εκατό

Γ. ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΡΥΑΣ-ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ :Κτενά Χρύσω, Πρατήριο υγρών καυσίµων, µε έδρα Σφακιώτες
Λευκάδας, Α.Φ.Μ.041313555 , ∆.Ο.Υ. Λευκάδας
Α/Α

Είδος προµήθειας

Μονάδα
µέτρησης

Ποσότητα

Ποσοστό έκπτωσης
%
αριθµητικώς

1

Πετρέλαιο κίνησης

λίτρα

4.500

0%

2

Βενζίνη αµόλυβδη

λίτρα

200

0%

ολογράφως
Μηδέν τοις εκατό
Μηδέν τοις εκατό

∆.∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ:«Σκλαβενίτης Χαράλαµπος & Σία Ο.Ε.», µε έδρα Βασιλική Λευκάδας, Α.Φ.Μ.
998706122, ∆.Ο.Υ. Λευκάδας
Α/Α

Είδος προµήθειας

Μονάδα
µέτρησης

Ποσότητα

Ποσοστό έκπτωσης
%
αριθµητικώς

5

ολογράφως

1

Πετρέλαιο κίνησης

λίτρα

8.000

0%

2

Βενζίνη αµόλυβδη

λίτρα

200

0%

Μηδέν τοις εκατό
Μηδέν τοις εκατό

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

Είδος προµήθειας

Μονάδα
µέτρησης

Ποσότητα

Ποσοστό έκπτωσης
%
αριθµητικώς

1

Πετρέλαιο κίνησης

λίτρα

150

0%

2

Βενζίνη αµόλυβδη

λίτρα

150

0%

ολογράφως
Μηδέν τοις εκατό
Μηδέν τοις εκατό

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 182/2019.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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