ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 14ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 166/2021
Στην Λευκάδα σήµερα στις 23 του µηνός Μαρτίου του έτους 2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, 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.16320/12.03.2021 (ΦΕΚ 996/13.03.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-032020, 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: 13371/19-3-2021 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
επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Γαζής Αναστάσιος
2
Τυπάλδος Νικόλαος
3 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
3
4 Μαργέλη Μαρία
4
5 Βικέντιος Νικόλαος
5
6 Γιαννιώτης Παναγιώτης
6
7 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
ο
Οµόφωνα προτάχθηκε και συζητήθηκε µετά το 5 θέµα της Η.∆., το 7 θέµα της Η.∆.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ου
Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος, προσήλθε κατά την συζήτηση του 2 θέµατος Ε.Η.∆.

ο

ΘΕΜΑ 6 Η.∆.: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού σχετικό µε τον
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆.Ε. ΚΑΡΥΑΣ-ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΓΙΑ ∆ΥΟ ΕΤΗ, συνολικού προϋπολογισµού
51.360,06€ ευρώ µε Φ.Π.Α 24% (κατ΄εφαρµογή παρέκκλισης αρ.6 παρ.10 ν. 4412/16)» της µε αριθµ. 8418/17-022021 διακήρυξης.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήµαρχος

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) το άρθρο 40 του Ν.4735/20 (ΦΕΚ-197 Α/12-10-20), όπως ισχύει η Οικονοµική Επιτροπή: «[…]στ) Αποφασίζει
για:i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε µορφής
δηµοπρασιών και διαγωνισµών, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που αφορούν σε έργα, µελέτες, προµήθειες
και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από µέλη της ή
ειδικούς επιστήµονες, υπαλλήλους του ∆ήµου ή δηµόσιους υπαλλήλους.[…]»
2) την αριθµ.148/2020 ενιαία επικαιροποιηµένη µελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου
Λευκάδας για προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για τις ∆.Ε.∆ήµου Λευκάδας και τα νοµικά του πρόσωπα ,
διάρκειας δύο έτη
3) τη µε αριθµ. 12554/27-07-2020 διακήρυξη διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων και
λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας και των νοµικών του προσώπων για δύο χρόνια, µε χρήση της
ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ., µε Α∆ΑΜ 20PROC007107975,
4) τη µε αριθµ.443/2020/Α∆Α:6Η2ΟΩΛΙ-Φ9Σ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία κηρύχθηκε
άγονος ο ανοικτός διεθνής διαγωνισµός – µεταξύ άλλων -για την οµάδα ∆.∆.1 και µαταιώθηκε η διαδικασία
(και) για την οµάδα αυτή,
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5) ιδίως το αρθρ.6 παρ.10 του 4412/2016,
6) την µε αριθµ.4577/28-08-2020/ Α∆Α: Ω∆ΣΙΟΞΤΒ-92Ω κατευθυντήρια οδηγία της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων),
7) την µε αριθµ. 319/2020 µελέτη που συντάχθηκε από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας
(κατόπιν της µε αριθµ.148/2020 µελέτης),
8) τις αριθµ. 7831/2021/Α∆Α:ΨΝΑΧΩΛΙ-5ΦΨ, 7833/2021/Α∆Α:Ρ9ΒΥΩΛΙ-Β1Ν, 7835/2021/Α∆Α:6ΛΕΩΩΛΙ-Θ7Σ,
7837/2021/Α∆Α:Ψ81ΙΩΛΙ-695,
7839/2021/Α∆Α:ΡΒΙ6ΩΛΙ-495,
7842/2021/Α∆Α:ΩΣΞΩΩΛΙ-Ψ67,
7844/2021/Α∆Α:9ΨΓ5ΩΛΙ-Ε0Θ,
7846/2021/Α∆Α:ΨΓΓΦΩΛΙ-Χ90,
7848/2021/Α∆Α:6ΩΛΥΩΛΙΓΡΚ/Α∆ΑΜ:21REQ008163085 αποφάσεις ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης µε τη βεβαίωση του Π.Ο.Υ., επί
της ανωτέρω απόφασης, για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού στο οικ.έτος 2021, τη συνδροµή των
προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.∆. 80/ και τη δέσµευση στο οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων των
αντίστοιχων πιστώσεων µε α/α Α-269.3,261.3,263.3,235.2,267.3,270.3,272.3,274.2, 276.2.
9) τη µε αριθµ. 545/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η προµήθεια καυσίµων
για τις ανάγκες των ∆.Ε.Καρυάς - Σφακιωτών για δύο έτη µε συνοπτικό διαγωνισµό σε εφαρµογή της
παρέκκλισης του αρθρ.6 παρ.10 του 4412/2016, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι
όροι του διαγωνισµού,
10) τις µε αριθµ. 16/2021 και 74/2021 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής περί καθορισµού της ηµεροµηνίας
διενέργειας του διαγωνισµού,
11) τη µε αριθµ. 8418/17-02-2021 ∆ιακήρυξη συνοπτικού διαγωνισµού “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆.Ε. ΚΑΡΥΑΣ-ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΓΙΑ ∆ΥΟ ΕΤΗ, συνολικού προϋπολογισµού
51.360,06€ ευρώ µε Φ.Π.Α 24% (κατ΄εφαρµογή παρέκκλισης αρ.6 παρ.10 ν. 4412/16)” µε
Α∆ΑΜ:21PROC008163163,
12) τη µε αριθµ. 535/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί συγκρότησης Επιτροπής ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµού,
13) το από 1-03-2021 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού που αφορά στην αποσφράγιση και
αξιολόγηση µιας προσφοράς ενός συµµετέχοντος στον διαγωνισµό,
14) τη µε αριθµ.109/2021 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής έγκρισης του από 1-03-2021 Πρακτικού και
ανάδειξης προσωρινού αναδόχου το οποίο κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά στις 10-03-2021,
15) τη µε αριθµ.11890/10-03-2021 πρόσκληση στον προσωρινό ανάδοχο για υποβολή δικαιολογητικών
κατακύρωσης,
16) τον σφραγισµένο φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου που έλαβε τον αριθµ.
πρωτ.:13085/18-03-2021
17) τη µε αριθµ. πρωτ. εσωτ. 508/19-03-2021 πρόσκληση της ∆/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών ∆ήµου Λευκάδας για
συνεδρίαση της παρούσας Επιτροπής
18) το από 22-03-2021 πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας που έχει ως εξής:
η
«Στη Λευκάδα σήµερα την 22 Μαρτίου 2021, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Γραφείο συνεδριάσεων Οικ. Επιτροπής, οδός Α. Τζεβελέκη & Υπ.
Κατωπόδη, 31100 Λευκάδα) η Επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισµού του άρθρου 221
παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. 535/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
προκειµένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού
διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων για τις ανάγκες των ∆.Ε. Καρυάς-Σφακιωτών ∆ήµου Λευκάδας για δύο
έτη, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισµού 51.360,06 ευρώ.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Σίδερης Ελευθέριος, δηµοτικός υπάλληλος, κλάδου ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών, τακτικό µέλος, Πρόεδρος
Επιτροπής.
2) Φραγκούλη Αµαλία, δηµοτική υπάλληλος, κλάδου ΠΕ11 Πληροφορικής, τακτικό µέλος.
3) Αθανίτης Αντώνιος, δηµοτικός υπάλληλος, κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού Οικονοµικού, τακτικό µέλος.
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη:
1. Tο από 01-03-2021 πρακτικό διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια
καυσίµων για τις ανάγκες των ∆.Ε. Καρυάς-Σφακιωτών ∆ήµου Λευκάδας για δύο έτη, σύµφωνα µε το οποίο
η Επιτροπή του διαγωνισµού πρότεινε την ανάδειξη της επιχείρησης «ΚΤΕΝΑ ΧΡΥΣΩ», Πρατήριο υγρών
καυσίµων, Λαζαράτα Λευκάδας, Τ.Κ. 31080, Α.Φ.Μ. 041313555, ∆.Ο.Υ. Λευκάδας, ως προσωρινής
αναδόχου.
2. Την υπ΄αριθµ. 109/2021 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω
πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισµού.
3. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 11890/10-03-2021 πρόσκληση του ∆ήµου περί υποβολής δικαιολογητικών
κατακύρωσης στην προσωρινή ανάδοχο επιχείρηση.
4. Την εµπρόθεσµη κατάθεση (αριθ. πρωτ. 13085/18-03-2021) σφραγισµένου φακέλου δικαιολογητικών
κατακύρωσης της προσωρινής αναδόχου επιχείρησης.
5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. εσωτ. 508/19-03-2021 πρόσκληση της ∆/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών ∆ήµου Λευκάδας
για συνεδρίαση της παρούσας Επιτροπής.
Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου µε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σε
µονογραφή και σφράγιση των δικαιολογητικών καθώς και στον έλεγχο πληρότητας αυτών.
Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν µέσα στον φάκελο είναι τα ακόλουθα:
1. Υπεύθυνη δήλωση για τον ασφαλιστικό φορέα που οφείλει να καταβάλλει εισφορές.
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2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν επιβληθεί πράξεις επιβολής προστίµου από τη ∆/νση Προγραµµατισµού
και Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν οι οριζόµενοι στην παράγραφο 2.2.3.4. της διακήρυξης λόγοι
αποκλεισµού.
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισµού σύµφωνα µε το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ
για την αθέτηση των υποχρεώσεων όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι η υποβαλλόµενη προσφορά έχει δεσµευτική ισχύ για 18 µήνες από την επόµενη της
διενέργειας του διαγωνισµού.
Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατακύρωσης βρίσκονται στον αρχικό φάκελο της προσφοράς και
συγκεκριµένα στον φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής, ήτοι:
1. Αντίγραφο ποινικού µητρώου.
2. Γενικό πιστοποιητικό Επιµελητηρίου Λευκάδας.
3. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιµελητήριο Λευκάδας.
4. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας ΕΦΚΑ.
5. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας.
6. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής αρχής περί µη πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης,
πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλης ανάλογης κατάστασης καθώς και ότι δεν τελούν σε περιπτώσεις
κήρυξης σε πτώχευση, εξυγίανσης κ.λπ.
Η Επιτροπή, κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης καθώς και
αυτών που περιλαµβάνονταν στον αρχικό φάκελο προσφοράς και που έχουν νόµιµη ισχύ, διαπίστωσε ότι είναι
πλήρη και σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στην αριθ. πρωτ. 8418/17-02-2021 διακήρυξη του ∆ήµου Λευκάδας
και τα κάνει δεκτά.
Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το γεγονός ότι σύµφωνα µε τις συµβάσεις των
τελευταίων ετών για την προµήθεια καυσίµων των ∆.Ε. Καρυάς-Σφακιωτών το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης
ήταν µηδέν τοις εκατό (0%)
οµόφωνα προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή
Την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων για τις ανάγκες των ∆.Ε.
Καρυάς-Σφακιωτών ∆ήµου Λευκάδας για δύο έτη, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισµού 51.360,06 ευρώ, στην
επιχείρηση «ΚΤΕΝΑ ΧΡΥΣΩ», Πρατήριο υγρών καυσίµων, Λαζαράτα Λευκάδας, Τ.Κ. 31080, Α.Φ.Μ. 041313555,
∆.Ο.Υ. Λευκάδας, σύµφωνα µε την αναλυτική προσφορά της, µε προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης µηδέν τοις
εκατό (0%) και διότι κατέθεσε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Σε διαπίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε, υπογράφεται
σε τρία πρωτότυπα ως παρακάτω:...».
Ύστερα από τα ανωτέρω και σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, η Οικονοµική Επιτροπή καλείται να
αποφασίσει περί έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού.
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. 4412/16
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Την έγκριση του από 22/3/21 πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού σχετικό µε τον έλεγχο των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΩΝ ∆.Ε. ΚΑΡΥΑΣ-ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΓΙΑ ∆ΥΟ ΕΤΗ, συνολικού προϋπολογισµού 51.360,06€
ευρώ µε Φ.Π.Α 24% (κατ΄εφαρµογή παρέκκλισης αρ.6 παρ.10 ν. 4412/16)» της µε αριθµ. 8418/17-02-2021
διακήρυξης.
Β. Την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων για τις ανάγκες των ∆.Ε. ΚαρυάςΣφακιωτών ∆ήµου Λευκάδας για δύο έτη, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισµού 51.360,06 ευρώ, στην
επιχείρηση «ΚΤΕΝΑ ΧΡΥΣΩ», Πρατήριο υγρών καυσίµων, Λαζαράτα Λευκάδας, Τ.Κ. 31080, Α.Φ.Μ. 041313555,
∆.Ο.Υ. Λευκάδας, σύµφωνα µε την αναλυτική προσφορά της, µε προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης µηδέν τοις
εκατό (0%) και διότι κατέθεσε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 166/2021.
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