Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:20/2011 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:169/2011
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στη 13η του
μήνα Ιουλίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.21117 /
08.07.2011 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
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Αντρέας
3) Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
4]Γαζής Αναστάσιος
5] Πεντεσπίτης Νίκος
6]Ζουριδάκης Ευτύχιος
7] Μαργέλης Γεώργιος
8] Mπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Γαβρίλης Δημήτριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Αναπληρώτρια Γραμματέα της Οικονομικής
Επιτροπής κ. Σταματέλου, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
1ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.Δ. : της αριθ.20-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για κατακύρωση αποτελέσματος
διαγωνισμού μέσω της απευθείας ανάθεσης, για προμήθεια καυσίμων και
ελαιολιπαντικών Δήμου Λευκάδας για το έτος 2011.
Εισηγητής: κ. Αθανίτης Αντώνης
Υπάλληλος Δήμου
Ο Εισηγητής ανέφερε στην Επιτροπή ότι,
«Σύμφωνα με την αριθμ. 215/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Λευκάδας και την αριθμ. 155/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
αποφασίστηκε να προσφύγει ο Δήμος Λευκάδας στη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης λόγω του κατεπείγοντος, για προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών
έτους 2011, για εκείνες τις Δημοτικές Ενότητες για τις οποίες η διαδικασίες του
τακτικού διαγωνισμού στις 24-03-2011, του επαναληπτικού στις 01-04-2011, όπως
επίσης και της διαπραγμάτευσης στις 06-06-2011 απέβησαν άγονες.
Σε εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων, απεστάλη το αριθμ. πρωτ.: 19928/3006-2011 έγγραφο, για συμμετοχή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προς
όλους τους ιδιοκτήτες πρατηρίων που η έδρα τους είναι εντός των ορίων των
Δημοτικών Ενοτήτων Σφακιωτών-Καρυάς, Απολλωνίων καθώς και σε τρεις
ιδιοκτήτες πρατηρίων σε Μύτικα & Κανδήλα Αιτ/νίας για τις Δημοτικές Ενότητες
Καλάμου-Καστού. Ως προθεσμία υποβολής προσφορών ορίζονταν η 6 η Ιουλίου
2011.

Κατατέθηκε μία προσφορά για τις Δημοτικές Ενότητες Καρυάς-Σφακιωτών και
συγκεκριμένα του προμηθευτή Κτενά Θεόδωρου.
Για τις Δημοτικές Ενότητες Απολλωνίων και Καλάμου-Καστού δεν
υποβλήθηκε καμία προσφορά.
Στη συνέχεια:
- Με το από 06-07-2011 πρακτικό η Επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού προέβη
στην αξιολόγηση της προσφοράς και γνωμοδότησε για την κατακύρωση της
προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών των Δημοτικών Ενοτήτων ΚαρυάςΣφακιωτών στον προμηθευτή Κτενά Θεόδωρο, με Α.Φ.Μ. 017282410, ΔΟΥ
Λευκάδας, σύμφωνα με τα παρακάτω:
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΛΙΤΡΑ)

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

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

1

Πετρέλαιο κίνησης

19.102

22.829,22

1%

2

Πετρέλαιο
θέρμανσης

133,33

1%

3

Βενζίνη αμόλυβδη

4

Ελαιολιπαντικά

200
4.670

6.302,60

1%

140

796,75

10%

Συνολική τιμή 30.061,90 πλέον Φ.Π.Α. 23%.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε:
Α.
Την έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού και την
κατακύρωση της προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών των Δημοτικών
Ενοτήτων Καρυάς-Σφακιωτών στον προμηθευτή Κτενά Θεόδωρο, με Α.Φ.Μ.
017282410, ΔΟΥ Λευκάδας, σύμφωνα με τα παρακάτω:
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΛΙΤΡΑ)

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

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

1

Πετρέλαιο κίνησης

19.102

22.829,22

1%

2

Πετρέλαιο
θέρμανσης

133,33

1%

3

Βενζίνη αμόλυβδη

4

Ελαιολιπαντικά

200
4.670

6.302,60

1%

140

796,75

10%

Συνολική τιμή 30.061,90 πλέον Φ.Π.Α. 23%.
Β.
Με την από 05-07-2011 (αρ. πρωτ. 21065/08-07-2011) επιστολή της, η κ.
Βρυώνη Άννα ιδιοκτήτρια πρατηρίου υγρών καυσίμων στη Βασιλική, η οποία μέχρι
σήμερα τροφοδοτεί με καύσιμα και ελαιολιπαντικά τα οχήματα-μηχανήματα των
υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίων, βάσει της αριθμ. 3524/14-02-2011
σύμβασης όπως αυτή παρατάθηκε με την αριθμ. 39/2011 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής για χρονικό διάστημα μέχρι της ολοκλήρωσης των διαγωνιστικών
διαδικασιών, δηλώνει ότι, για σοβαρούς οικονομικούς λόγους, θα σταματήσει εντός

προθεσμίας 10 ημερών να τροφοδοτεί με καύσιμα και ελαιολιπαντικά τον Δήμο
Λευκάδας.
Αν και ακολουθήθηκαν όλες οι νόμιμες διαγωνιστικές διαδικασίες, παρά
ταύτα μέχρι σήμερα δεν έχουν εξευρεθεί προμηθευτές πρατηρίων καυσίμων για τις
Δημοτικές Ενότητες Απολλωνίων και Καλάμου-Καστού.
Κατόπιν των ανωτέρω, πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την
επείγουσα κατάσταση που έχει ανακύψει στις ανωτέρω Δημοτικές Ενότητες, διότι η
μη τροφοδοσία των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου θα δημιουργήσει
τεράστια προβλήματα στην απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων
(ύδρευσης-αποχέτευσης-αποκομιδής απορριμμάτων κ.λπ.) με άμεσους και
προφανείς κινδύνους για την δημόσια υγεία τόσο των μόνιμων κατοίκων όσο και των
παραθεριστών εν μέσω τουριστικής περιόδου».
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει για την έγκριση του
πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού και την κατακύρωση της
προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών των Δημοτικών Ενοτήτων ΚαρυάςΣφακιωτών, καθώς και να αποφασίσει για την επείγουσα κατάσταση που έχει
ανακύψει στις Δημοτικές Ενότητες Απολλωνίων - Καλάμου-Καστού.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
- την παραπάνω εισήγηση
- το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση
ομόφωνα αποφασίζει
1. Την έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού και την
κατακύρωση της προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών των Δημοτικών
Ενοτήτων Καρυάς-Σφακιωτών στον προμηθευτή Κτενά Θεόδωρο, με Α.Φ.Μ.
017282410, ΔΟΥ Λευκάδας, σύμφωνα με τα παρακάτω:
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΛΙΤΡΑ)

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

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

1

Πετρέλαιο κίνησης

19.102

22.829,22

1%

2

Πετρέλαιο
θέρμανσης

133,33

1%

3

Βενζίνη αμόλυβδη

4

Ελαιολιπαντικά

200
4.670

6.302,60

1%

140

796,75

10%

Συνολική τιμή 30.061,90 πλέον Φ.Π.Α. 23%.
2. Να συνεχιστούν οι διαδικασίες διαπραγμάτευσης για να βρεθούν
προμηθευτές πρατηρίων καυσίμων για τις Δημοτικές Ενότητες Απολλωνίων Καλάμου-Καστού.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:169 /2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

