ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 28ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 344
Στη Λευκάδα σήµερα στις 14 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
18:00, ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε
αρ. πρωτ. 26630/9-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και
δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
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Παραβρέθηκαν
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Γκογκάκης Γρηγόρης
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Μαργέλης Σπυροπάνος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλιππος
Τριλίβας Χρήστος
Καββαδάς Θωµάς
Γληγόρης Κων/νος

Απουσίαζαν
Λώλη Γεωργία
Γαζής Πάνος
Κοντογεώργης Ηλίας
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Σκληρός Παναγιώτης
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Γράψας Αθανάσιος
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
13.
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
14.
15.
Στην Η.∆. προτάχθηκαν τα εξής θέµατα:
16.
ο
ο
Το 32 θέµα µετά το 3 θέµα.
17.
ο
ο
ο
Το 5 και το 6 µετά το 32 θέµα.
18.
19.
Ο ∆.Σ. Γράψας Αθανάσιος προσήλθε πριν την
20.
ου
συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
21.
Οι ∆.Σ. Μαργέλης Σπυροπάνος και Καρφάκη
22.
Μαριάννα αποχώρησαν πριν την συζήτηση του
23.
ου
6 θέµατος της Η.∆.
24.
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε πριν την
25.
ου
συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
26.
Η ∆.Σ. Κατωπόδη Ευανθία αποχώρησε πριν την
27.
ου
συζήτηση του 15 θέµατος της Η.∆.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι τρία (23) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ο
ΘΕΜΑ 24 της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 28ης/15 Συνεδρίασης του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση διενέργειας προµήθειας καυσίµων και ελαιολιπαντικών του ∆ήµου
Λευκάδας, των Ν.Π.∆.∆. και της ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. για το έτος 2016, µε την διαδικασία του
ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, είπε στο ∆ηµ. Συµβούλιο:
«Με το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240),
που κυρώθηκε µε το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18) ορίζονται τα εξής:
«1. Η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών-χορηγητών, για προµήθειες α. τροφίµων, β. λοιπών
αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών
και δ. φαρµάκων και αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες των ∆ήµων, των Ιδρυµάτων
και όλων των νοµικών τους προσώπων, πραγµατοποιείται εφεξής από τους οικείους ∆ήµους. Κάθε
γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν καταργείται.»
Σύµφωνα µε το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010): «Το δηµοτικό
συµβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν το δήµο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ
του νόµου στην αρµοδιότητα του δηµάρχου ή άλλου οργάνου του δήµου ή το ίδιο το δηµοτικό
συµβούλιο µεταβίβασε σε επιτροπή του» και σύµφωνα µε το άρθρο 72: «1. Η Οικονοµική Επιτροπή
είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του δήµου. Ειδικότερα έχει
τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α) (…), δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των
πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις
αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις
απευθείας ανάθεσης προµηθειών (…) σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, (…)». Από το
συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ως όργανο διοίκησης
των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, έχει γενική αρµοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέµα σχετικό µε τις
αρµοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέµατα που, βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην
αρµοδιότητα των λοιπών οργάνων του ∆ήµου. Όσον αφορά ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας
ορισµένης δηµοτικής προµήθειας, η αρµοδιότητα ανήκει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και µόνο κατ’
εξαίρεση, όταν η προµήθεια διενεργείται µε απευθείας ανάθεση, λόγω της συνδροµής εξαιρετικά
επείγουσας περίπτωσης, αρµόδιο όργανο για την έγκρισή της είναι η Οικονοµική Επιτροπή. Το ίδιο
όργανο (Οικονοµική Επιτροπή) είναι, καταρχήν, αρµόδιο για την έγκριση µιας δαπάνης και τη
διάθεση της σχετικής πίστωσης. (Ελ. Συν. Τµ. 7 Πράξη 33/2012).
Ο ∆ήµος µας προκειµένου να προβεί στη σύνταξη ενιαίας µελέτης για την προµήθεια καυσίµων και
ελαιολιπαντικών για το έτος 2016, ζήτησε από τα Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου και τη ∆ΕΠΟΚΑΛ να του
υποβάλλουν αποφάσεις των ∆.Σ. µε τις ανάγκες τους.
Ο ∆ήµος Λευκάδας χρειάζεται να προβεί στην προµήθεια καυσίµων κίνησης, θέρµανσης και
ελαιολιπαντικών για το έτος 2016. Η προµήθεια των καυσίµων προϋπολογίζεται στο ποσό των
238.662,066 € µε τον ΦΠΑ, ενώ των ελαιολιπαντικών στο ποσό των 23.322,030 € µε τον ΦΠΑ.
Για τις σχετικές πιστώσεις έχει γίνει πρόβλεψη στον ψηφισµένο προϋπολογισµό έτους 2016, ο
οποίος έχει αποσταλεί στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου,
προκειµένου να εγκριθεί. Οι Κ.Α.Ε. σε βάρος των οποίων θα γίνουν οι δαπάνες είναι: 10-6641, 106643, 20-6641, 20-6644, 25-6641, 25-6642, 25-6644, 30-6641, 35-6641, 35-6644, 50-6641, 706641.001, 70-6641.002.
Παράλληλα, τα Νοµικά Πρόσωπα του ∆ήµου και η ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. πρέπει να προµηθευτούν επίσης
καύσιµα κίνησης και θέρµανσης για το έτος 2016 και για το σκοπό αυτό έχουν διαβιβάσει στο δήµο
τους ενδεικτικούς προϋπολογισµούς των προµηθειών καυσίµων και ελαιολιπαντικών που
χρειάζονται, µαζί µε τις σχετικές αποφάσεις των διοικητικών τους συµβουλίων, σύµφωνα µε τα
κατωτέρω:
• «ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙ∆ΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», για προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης, µε προϋπολογισµό 5.991,613 ευρώ µε τον
ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του Κ.Α.Ε. 15-6643 του προϋπολογισµού έτους 2016 (σχετ. η υπ’
αριθµ. 61/2015 απόφαση του ∆.Σ.).
• «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ», για προµήθεια πετρελαίου
θέρµανσης, µε προϋπολογισµό 56.378,895 ευρώ µε τον ΦΠΑ (σχετ. η υπ’ αριθµ. 44/2015 απόφαση
του ∆.Σ.).
• «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ», για προµήθεια πετρελαίου
θέρµανσης, µε προϋπολογισµό 35.170,005 ευρώ µε τον ΦΠΑ (σχετ. η υπ’ αριθµ. 32/2015 απόφαση
του ∆.Σ.).
•
«∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.» για προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης και αµόλυβδης βενζίνης, µε
προϋπολογισµό 20.631,405 ευρώ µε τον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων των Κ.Α.Ε.
64.00.00.0123, 64.00.00.0023, 64.08.00.0023, 64.08.00.0123, 64.08.00.0223 του προϋπολογισµού
έτους 2016 (σχετ. η υπ’ αριθµ. 33/2015 απόφαση του ∆.Σ.).
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Η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου συνέταξε την αριθµ. 174/2015 ενιαία µελέτη για συνολική
προµήθεια καυσίµων και ελαιολιπαντικών του ∆ήµου, των Ν.Π.∆.∆. και της ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.
Εισηγούµαστε
Την έγκριση διενέργειας προµήθειας καυσίµων και ελαιολιπαντικών του ∆ήµου Λευκάδας,
των Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου και της ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. για το έτος 2016, µε τη διαδικασία του ηλεκτρονικού
διεθνούς
ανοικτού
διαγωνισµού,
συνολικού
προϋπολογισµού
380.156,014
ευρώ
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%.
Ο δε τρόπος εκτελέσεως και οι όροι του διαγωνισµού θα καθοριστούν µε απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα, µε είκοσι
(20) ψήφους αποφασίζει:
Την έγκριση διενέργειας προµήθειας καυσίµων και ελαιολιπαντικών του ∆ήµου Λευκάδας,
των Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου και της ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. για το έτος 2016, µε τη διαδικασία του ηλεκτρονικού
διεθνούς
ανοικτού
διαγωνισµού,
συνολικού
προϋπολογισµού
380.156,014
ευρώ
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%.
Ο τρόπος εκτελέσεως και οι όροι του διαγωνισµού να καθοριστούν µε απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.344/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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