HM1: 08-06-2021 09:40:08

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 143/2021
ΘΕΜΑ 2ο : Κατακύρωση προμήθειας καυσίμων – λιπαντικών για την κίνηση των
μεταφορικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης (26/2020 μελ.).
Τροποποίηση της υπ' αριθ. 47/2021 σχετικής Α.Ο.Ε.
Στο Λουτράκι σήμερα την 19η του μηνός Μαΐου, του έτους 2021, ημέρα της
εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 9:00 (χρόνος έναρξης) έως 9:30 (χρόνος λήξης),
πραγματοποιήθηκε τακτική, δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ.
55/11.03.2020 τ. Α'), συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά την υπ' αριθ.
7234/14-05-2021 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η
οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, καθώς και στους
Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Λουτρακίου-Περαχώρας, Αγίων
Θεοδώρων, Ισθμίας και Πισίων, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα
θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί
συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν συμμετοχή επτά (7),
ήτοι
Συμμετέχοντες: 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου
Αναστάσιος, 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4.Κορδαλή Σωτηρία, 5.Γεωργίου
Αθανάσιος, 6.Μουζάκης Αθανάσιος, 7.Γλυκοφρύδης Ιωάννης, ο οποίος αναπληρώνει
το τακτικό μέλος, που απουσιάζει, κ. Σταυρόπουλο Κων/νο.
Μη συμμετέχοντες: οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων ΛουτρακίουΠεραχώρας, Αγίων Θεοδώρων, Ισθμίας και Πισίων.
Επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των
μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η υπ' αριθ. 47/23-02-2021 (ΑΔΑ:6ΑΨΘΩΛ3-ΥΚΨ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής,
με την οποία αφενός εγκρίθηκε το από 17-02-2021 2ο Πρακτικό της αρμόδιας
Επιτροπής κι αφετέρου κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διεξαχθέντος δημόσιου
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας καυσίμων –
λιπαντικών για την κίνηση των μεταφορικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης
(26/2020 μελ.) , στους
 "ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ,ΔΙΟΝΥΣ,ΜΙΛΤΙΑΔΗ " για τα 1ο, 2ο και 3ο ΤΜΗΜΑΤΑ της υπ' αριθ.
26/2020 μελέτης, καθότι η προσφορά του, ήτοι έκπτωση -5%, -5% και 10%,
αντίστοιχα, επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής
του όπως αυτή εκδίδεται από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης
Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας

για το 4ο
ΤΜΗΜΑ της υπ' αριθ. 26/2020 μελέτης, καθότι η προσφορά της, ποσού #12.006,75#
€ και προστιθεμένου του ΦΠΑ εξ € #2.881,62# συνολικού ποσού #14.888,37# €,
κρίνονται οικονομικά συμφέρουσες για το Δήμο.
2. Οι με αριθ. πρωτ. 23,24,25,26,27,28,29,30,31/04-01-2021 Απoφάσεις Ανάληψης
Υποχρέωσης, οι οποίες καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου με α/α
Α-1, Α-2, Α-3, Α-4, Α-5, Α-6, Α-7, Α-8, Α-9, αντίστοιχα, και με τις οποίες εγκρίθηκαν οι
δαπάνες, δεσμεύτηκαν και διατέθηκαν πιστώσεις ποσών
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Κ.Α.
10-6411.001
20-6641.001
30-6411.001
30-6641
35-6641
35-6644.001
10-6643.001
15-6644.002
15-6644.001

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2021 (€)
6.000,00
220.000,00
1.000,00
17.000,00
13.500,00
6.500,00
17.850,00
10.050,00
126.108,00

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2022 (€)
1.900,00
162.753,10
900,00
13.500,00
5.800,00
1.500,00
7.850,00
1.650,00
34.015,00

3. Το υπ' αριθ. 40452/12-04-2021 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού
Ν. Κορινθίας της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι., κατόπιν του υπ' αριθ. 2915/02-03-2021 εγγράφου
μας, περί ελέγχου της ανωτέρω Α.Ο.Ε.
4. Οι με αριθ. πρωτ. 6166, 6167, 6168, 6169, 6170, 6171, 6172/26-04-2021
Απoφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης, οι οποίες καταχωρήθηκαν στο Μητρώο
Δεσμεύσεων του Δήμου με α/α Α-396, Α-397, Α-398, Α-399, Α-400, Α-401, Α-402,
αντίστοιχα, και με τις οποίες εγκρίθηκαν οι δαπάνες, δεσμεύτηκαν και διατέθηκαν
πιστώσεις ποσών
Κ.Α.
10-6411.001
20-6641.001
30-6411.001
30-6641
35-6641
35-6644.001
15-6644.002

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2021 (€)
4.100,00
30.000,00
3.100,00
3.500,00
3.500,00
5.000,00
8.400,00

μεταφέροντας τα υπόλοιπα ποσά του έτους 2020.
5. Οι υπ' αριθ.
 331/13-10-2020 (ΑΔΑ:Ω1Π9ΩΛ3-16Ξ & ΑΔΑΜ:20AWRD007488206),
 2/07-01-2021(ΑΔΑ:Ψ1ΨΡΩΛ3-Ξ2Χ & ΑΔΑΜ:21AWRD007982356),
 69/17-03-2021(ΑΔΑ:ΩΙΜΩΩΛ3-5ΨΜ & ΑΔΑΜ:21AWRD008295422),
 141/14-05-2021 (ΑΔΑ:Ψ8ΔΑΩΛ3-2ΓΓ & ΑΔΑΜ:21AWRD008605981)
Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής, περί ανάθεσης εκτέλεσης της προμήθειας
καυσίμων κίνησης (1ο τμήμα της υπ' αριθ. 26/2020 μελ.), σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, καθώς και τα υπ' αριθ.
 18909/16-10-2020 (ΑΔΑΜ:20SYMV007491371),
 127/07-01-2021 (ΑΔΑM:21SYMV007982566),
 3697/17-03-2021 (ΑΔΑM:21SYMV008296259),
 7278/14-05-2021 (ΑΔΑΜ:21SYMV008606162),
αντίστοιχα Συμφωνητικά μεταξύ του Δήμου μας και του ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
συνολικού
ποσού
#50.000,00#€
(44.000
λίτρων),
έκαστο
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

6. Το από 18-05-2021 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Καθαριότητας &
Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου, με το οποίο, κατόπιν των ανωτέρω
αναθέσεων, ενημερώνει ότι το υπόλοιπο ποσό για την εκτέλεση της σύμβασης του 1 ου
τμήματος της υπ' αριθ. 26/2020 μελέτης του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού,
ανέρχεται
στο
συνολικό
ποσό
των
#282.484,00#
€
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και αφορά την προμήθεια 166.000 λίτρων.
7. Το από 18/05/2021 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, με
το οποίο βεβαιώνει ότι οι ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης που είχαν
προϋπολογισθεί για το έτος 2020 ποσού 10.000,00 € δεν θα χρησιμοποιηθούν στα
έτη 2021 & 2022, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ' αυτό.
8. Το από 18/05/2021 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, με το οποίο βεβαιώνει ότι οι ποσότητες
πετρελαίου κίνησης, προς θέρμανση του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών του
Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου, που είχαν προϋπολογισθεί για το έτος 2020
ποσού 92.093,00 € δεν θα χρησιμοποιηθούν στα έτη 2021 & 2022, για τους λόγους
που αναλυτικά αναφέρονται σ' αυτό.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διατάξεις
του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, του ν. 4412/2016, του ν. 4555/2018, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και εκείνες του Π.Δ. 80/2016 και απέχοντος του
κ. Γλυκοφρύδη Ιωάννη
Αποφασίζει

Ομόφωνα

1. Διορθώνει τον τίτλο της απόφασης από ανάκληση στο ορθό "τροποποίηση της
υπ' αριθ. 47/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής".
2. Τροποποιεί, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, το σκέλος (2) του αποφασιστικού
της υπ' αριθ. 47/2021 Α.Ο.Ε., κατακυρώνοντας το αποτέλεσμα του διεξαχθέντος
δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας
αυτής, στους
 "ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ, ΔΙΟΝΥΣ. ΜΙΛΤΙΑΔΗ" για τα 1ο, 2ο και 3ο ΤΜΗΜΑΤΑ της υπ' αριθ.
26/2020 μελέτης, καθότι η προσφορά του, ήτοι έκπτωση -5%, -5% και 10%,
αντίστοιχα, επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής
του όπως αυτή εκδίδεται από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης
Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας
και συγκεκριμένα για το
 1ο τμήμα στο συνολικό ποσό των #282.484,00# € (συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.) και αφορά την προμήθεια 166.000 λίτρων, κατόπιν των υπ' αριθ. 331/13-102020, 2/07-01-2021, 69/17-03-2021, 141/14-05-2021, σύμφωνα με το από 18-052021 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Καθαριότητας & Διαχείρισης Απορριμμάτων.
 2ο τμήμα στο συνολικό ποσό των #45.800,00# € (συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.) και αφορά την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα δημοτικά κτίρια.
 3ο τμήμα στο συνολικό ποσό των #160.123,00# € (συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.) και αφορά την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για θέρμανση κολυμβητηρίου.
 "GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" για το 4ο
τμήμα της υπ' αριθ. 26/2020 μελέτης, καθότι η προσφορά της, ποσού #12.006,75# €
και προστιθεμένου του ΦΠΑ εξ € #2.881,62# συνολικού ποσού #14.888,37# €,
κρίνονται οικονομικά συμφέρουσες για το Δήμο.
Eξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή των οικείων συμβάσεων.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. 47/2021 Α.Ο.Ε.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 361 του Ν.4412/2016 εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την
κοινοποίησή της.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 143/2021
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος

Τα Μέλη
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος
ΚΟΡΔΑΛΗ Σωτηρία

Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ
ΜΟΥΖΑΚΗΣ Αθανάσιος
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αθανάσιος
ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ Ιωάννης
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