Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:18/2011 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:155/2011
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στη 27η του
μήνα Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση
η
Οικονομική
Επιτροπή
του
Δήμου
μετά
την
αριθ.πρωτ.19229/23.6.2011 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 εννιά (9) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3)Γαζής Αναστάσιος
4] Ρεκατσίνας Σπύρος
5] Μεσσήνη Κερασούλα
6] Μαργέλης Γεώργιος
7] Mπραντζουκάκης Νικόλαος
8) Ζουριδάκης Ευτύχιος
9) Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
κανείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κ.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
1ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.18-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών για το
Δήμο Λευκάδας για το έτος 2011.
Εισηγητής: κ.Αντώνης Αθανίτης
Υπάλληλος Δήμου
Ο Εισηγητής ανέφερε στην Επιτροπή τα παρακάτω:
Για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου
Λευκάδας διενεργήθηκε δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός σύμφωνα με την αριθμ.
4639/24-02-2011 διακήρυξη. Ο διαγωνισμός αφορούσε τις Δημοτικές Ενότητες
Λευκάδας, Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών-Καρυάς και Καλάμου-Καστού.
Τόσο ο τακτικός ο οποίος διενεργήθηκε στις 24-03-2011 όσο και ο επαναληπτικός
διαγωνισμός στις 01-04-2011 απέβησαν άγονοι για τις Δημοτικές Ελλομένου,
Απολλωνίων, Σφακιωτών-Καρυάς και Καλάμου-Καστού. Για την Δημοτική Ενότητα
Λευκάδας, το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, σύμφωνα με την αριθμ. 51/2011
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατακυρώθηκε στην εταιρεία «Κ.
Παρασκευόπουλο & Σία Ο.Ε.».
Για τις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες και προκειμένου να αντιμετωπιστεί η
απρόσκοπτη τροφοδοσία καυσίμων, η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με την αριθμ.
39/2011 απόφασή της, ενέκρινε την παράταση των υφιστάμενων συμβάσεων με τους
προμηθευτές.

Στη συνέχεια με την αριθμ. 133/2011 απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο
Λευκάδας αποφάσισε να προσφύγει ο Δήμος Λευκάδας στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών για όσες
Δημοτικές Ενότητες ο διαγωνισμός απέβη άγονος.
Σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης, απεστάλη η αριθμ. πρωτ.: 15369/2705-2011 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-ΚαρυάςΕλλομένου-Απολλωνίων καθώς και σε τρεις ιδιοκτήτες πρατηρίων σε Μύτικα &
Κανδήλα Αιτ/νίας για τη Δημοτικές Ενότητες Καλάμου-Καστού.
Υποβλήθηκε μία προσφορά της εταιρείας «Φατούρος Γεράσιμος & Σία Ε.Ε.»
για τη Δημοτική Ενότητα Ελλομένου, ενώ για τις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες δεν
εκδηλώθηκε ενδιαφέρον.
Κατόπιν των ανωτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την
γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, σύμφωνα με την αριθμ.
215/2011 απόφασή του, αποφάσισε τα εξής:
α) την κατακύρωση του διαγωνισμού για τη Δημοτική Ενότητα Ελλομένου
στην εταιρεία «Φατούρος Γεράσιμος & Σία Ε.Ε.» και
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.
Με το από 23-06-2011 πρακτικό της, η Επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού,
γνωμοδοτεί για 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.
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.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω:
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση προσφυγής 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.
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.
Η ανωτέρω διαδικασία θα γίνει με συλλογή προσφορών, κατόπιν αποστολής
πρόσκλησης προς τους προμηθευτές που εδρεύουν στις ανωτέρω Δημοτικές
Ενότητες».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος της Επιτροπής προτείνει την 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 προαναφερόμενους λόγους.
Η ανωτέρω διαδικασία θα γίνει με συλλογή προσφορών, κατόπιν αποστολής
πρόσκλησης προς τους προμηθευτές που εδρεύουν στις ανωτέρω Δημοτικές
Ενότητες.
Και εκάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
- την παραπάνω εισήγηση
- το άρθρο 72 παρ.δ του Ν.3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση
ομόφωνα αποφασίζει
την 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
προαναφερόμενους λόγους.
Η ανωτέρω διαδικασία θα γίνει με συλλογή προσφορών, κατόπιν αποστολής
πρόσκλησης προς τους προμηθευτές που εδρεύουν στις ανωτέρω Δημοτικές
Ενότητες.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:155 /2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

