Απόσπασµα

Από το πρακτικό της µε αριθ 6/2014
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.

Συνεδρίασης της Oικονοµικής

Αριθ. Απόφ:55/2014

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 26η του µήνα
Φεβρουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Tετάρτη και ώρα 12.30 µ.µ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.4751/
21.2.2014 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
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Πεντεσπίτης Νίκος
5) Γεωργάκης Βασίλης (αν/κο µελος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Σάντα-Μακρή Αικ.
Μαργέλης Γεώργιος
Γαβρίλης ∆ηµήτρης
Μπραντζουκάκης Νικ.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής ,
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
3ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.6-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, για έγκριση του από 17-2-014
Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης τεχνικών προσφορών που αφορούν
στον ανοιχτό επαναληπτικό διεθνή δηµόσιο διαγωνισµό για την προµήθεια
καυσίµων και ελαιολιπαντικών ∆ήµου Λευκάδας, των Ν.Π.∆.∆. και
∆.ΕΠ.Ο.Κ.Α.Λ.σύµφωνα µε τους όρους της µε αρ.36079/18-12-13 ∆ιακήρυξης .
Εισηγήτ: κ. Αντώνης Αθανίτης, Πρ/νος Τµηµατος Προϋπολογισµού,
Λογιστηρίου και Προµηθειών
Eισηγείται η κα..Κων/να Γεωργάκη, υπάλληλος του Τµηµατος Προϋπολογισµού,
Λογιστηρίου και Προµηθειών και αναφέρει:
«Θέτουµε υπόψη των µελών της Επιτροπής:
1.τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης»,
2. τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Β΄/08-06-2006) «Κώδικας ∆ήµων και
Κοινοτήτων»,
3.τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ, Υπ. Απόφαση Εσωτερικών 11389/93, ΦΕΚ 185 Β΄/23-031993),
4. την αριθµ. 48/73124/30-12-2008 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών «Αρµόδια όργανα
ΟΤΑ Α΄Βαθµού για προµήθειες που διενεργούνται µε απευθείας ανάθεση,
διαγωνισµό και µε διαπραγµάτευση»,

5.τη µε αριθµ.439/2013 απόφαση ∆.Σ. περί έγκρισης διενέργειας ανοικτού διεθνούς
διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων και ελαιολιπαντικών του ∆ήµου Λευκάδας,
των Ν.Π.∆.∆. και της ∆ΕΠΟΚΑΛ για το έτος 2014,
6.την αριθµ. 280/2013 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης των τεχνικών
προδιαγραφών και των όρων της διακήρυξης,
7. την αριθµ. 36079/18-12-2013 διακήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού,
8. την αριθµ.282/2013 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία
συγκροτήθηκε η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού,
9. τη µε αριθµ.26/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία
συγκροτήθηκε η Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών για τον ανοιχτό διεθνή
διαγωνισµό για την προµήθεια καυσίµων και ελαιολιπαντικών του ∆.Λευκάδας, των
Ν.Π.∆.∆. και της ∆ΕΠΟΚΑΛ σύµφωνα µε τους όρους της µε αριθµ.36079/18-12-2013
διακήρυξης,
10.το από 30-01-2014 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού που αφορά
στον έλεγχο των δικαιολογητικών των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό σύµφωνα µε
τους όρους της µε αριθµ. 36079/2013 διακήρυξης,
11.τη µε αριθµ. 39/2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίνει το
από 30-01-2014 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας διαγωνισµού, αποκλείει από το
διαγωνισµό τις επιχειρήσεις µε τις επωνυµίες: α. ΚΤΕΝΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΦΑΤΟΥΡΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ&ΣΙΑ Ο.Ε. και κάνει
δεκτή την προσφορά της επιχείρησης µε την επωνυµία ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.,
12.το µε αριθµ.3822/13-02-2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών µε το
οποίο κοινοποιείται στους συµµετέχοντες η µε αριθµ. 39/2014 απόφαση Οικονοµικής
Επιτροπής,
13. το από 17-02-2014 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς
της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό εταιρείας ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε., σύµφωνα
µε το οποίο γνωµοδοτεί να συνεχιστεί η διαδικασία του διαγωνισµού καθώς
διαπίστωσε συµφωνία της τεχνικής προσφοράς µε τους όρους της µε
αριθµ.3607918-12-2013 διακήρυξης και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της
παρούσης,
14. το µε αριθµ.4214/18-02-2014 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών µε το
οποίο κοινοποιείται στον συµµετέχοντα στο διαγωνισµό το από 17-02-2014 Πρακτικό
της Επιτροπής Αξιολόγησης τεχνικών προσφορών,
15. το γεγονός ότι δεν υπεβλήθη καµία ένσταση στο παρόν στάδιο,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
την έγκριση του από 17-02-2014 Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης της τεχνικής
προσφοράς της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό εταιρείας ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ
Ε.Π.Ε., σύµφωνα µε το οποίο η Επιτροπή γνωµοδοτεί να συνεχιστεί η διαδικασία του
διαγωνισµού καθώς διαπίστωσε συµφωνία της τεχνικής προσφοράς της επιχείρησης
µε την επωνυµία ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. µε τους όρους της µε αριθµ.36079/1812-2013 διακήρυξης”.
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την
έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε την
παραπάνω εισήγηση .
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10
-τη παραπάνω εισήγηση
και µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα

αποφασίζει

Εγκρίνει το από 17-02-2014 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης της τεχνικής
προσφοράς της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό εταιρείας ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ
Ε.Π.Ε. και αποφασίζει να συνεχιστεί η διαδικασία του διαγωνισµού καθώς

διαπιστώνεται συµφωνία της τεχνικής προσφοράς της επιχείρησης µε την επωνυµία
ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. µε τους όρους της µε αριθµ.36079/18-12-2013
διακήρυξης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 55/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

