Απόσπασµα

Από το πρακτικό της µε αριθ 4/2014
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.

Συνεδρίασης της Oικονοµικής

Αριθ. Απόφ:39/2014

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 11η του µήνα
Φεβρουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Tρίτη και ώρα 12.30 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.3309/ 7.2.2014
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 εξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Ζουριδάκης Ευτύχιος
4) Καρτάνος Ιωάννης
5) Γεωργάκης Βασίλης(αν/ο µέλος)
6) Γαβρίλης ∆ηµήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Μαργέλης Γεώργιος
Μπραντζουκάκης Νικ.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής ,
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
3ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.4-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Aπόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, για
έγκριση πρακτικού επιτροπής
διενέργειας διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων και ελαιολιπαντικών
του ∆.Λευκάδας των Ν.Π.∆.∆» και ∆ΕΠΟΚΑΛ για το έτος 2014.
Εισηγήτ:κ.Αντώνης Αθανίτης, Πρ/νος Τµηµ. Προϋπολογισµού,
Λογιστηρίου και Προµηθειών

Ο Εισηγητής αναφέρει:
«Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Β΄/08-06-2006) «Κώδικας ∆ήµων και
Κοινοτήτων».
2. Τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ, Υπ. Απόφαση Εσωτερικών 11389/93, ΦΕΚ 185 Β΄/23-031993).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
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. Την 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 ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. 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 ∆ηµοτικού Συµβουλίου σύµφωνα µε την οποία
συγκροτήθηκε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού.
9. Το από 30-01-2014 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού, σύµφωνα
µε το οποίο:
Α. Γίνεται δεκτή στο διαγωνισµό η εταιρεία «ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. (Eurocar
Hellas L.T.D.) διότι τα δικαιολογητικά συµµετοχής πληρούν τους όρους της
διακήρυξης.
Β. ∆εν γίνονται δεκτές οι προσφορές των προµηθευτών: «ΚΤΕΝΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ»,
«ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.», διότι οι φάκελοι των προσφορών κατατέθηκαν εκπρόθεσµα στο πρωτόκολλο
του ∆ήµου Λευκάδας στις 30-01-2014, κατά παράβαση του άρθρου 4 της διακήρυξης
που ορίζει ότι «οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας
διαγωνισµού, στις 30-01-2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ.. Οι προσφορές
κατατίθενται αυτοπροσώπως ή µέσω εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου τους την
ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού. Οι προσφορές µπορεί να αποσταλούν και
ταχυδροµικά ή και µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο µέχρι την προηγουµένη του
διαγωνισµού εργάσιµη ηµέρα και ώρα 14:30».
Εισηγούµαστε
Την έγκριση τoυ από 30-01-2014 πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας ανοικτού
διεθνούς διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων και ελαιολιπαντικών του ∆ήµου
Λευκάδας, των Ν.Π.∆.∆. και της ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. για το έτος 2014, σύµφωνα µε το
οποίο:
Α. Γίνεται δεκτή στο διαγωνισµό η εταιρεία «ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. (Eurocar
Hellas L.T.D.) διότι τα δικαιολογητικά συµµετοχής πληρούν τους όρους της
διακήρυξης.
Β. ∆εν γίνονται δεκτές οι προσφορές των προµηθευτών: «ΚΤΕΝΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ»,
«ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.», διότι οι φάκελοι των προσφορών κατατέθηκαν εκπρόθεσµα στο πρωτόκολλο
του ∆ήµου Λευκάδας στις 30-01-2014, κατά παράβαση του άρθρου 4 της διακήρυξης
που ορίζει ότι «οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας
διαγωνισµού, στις 30-01-2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ.. Οι προσφορές
κατατίθενται αυτοπροσώπως ή µέσω εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου τους την
ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού. Οι προσφορές µπορεί να αποσταλούν και
ταχυδροµικά ή και µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο µέχρι την προηγουµένη του
διαγωνισµού εργάσιµη ηµέρα και ώρα 14:30».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την
έγκριση τoυ από 30-01-2014 πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας ανοικτού
διεθνούς διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων και ελαιολιπαντικών του ∆ήµου
Λευκάδας, των Ν.Π.∆.∆. και της ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. για το έτος 2014,σύµφωνα και 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 τo από 30-01-2014 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας ανοικτού διεθνούς
διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων και ελαιολιπαντικών του ∆ήµου Λευκάδας,
των Ν.Π.∆.∆. και της ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. για το έτος 2014 και
Α. Γίνεται δεκτή στο διαγωνισµό η εταιρεία «ΓΙΟΥΡΟΚΑΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. (Eurocar
Hellas L.T.D.) διότι τα δικαιολογητικά συµµετοχής πληρούν τους όρους της
διακήρυξης.
Β. ∆εν γίνονται δεκτές οι προσφορές των προµηθευτών: «ΚΤΕΝΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ»,
«ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.», διότι οι φάκελοι των προσφορών κατατέθηκαν εκπρόθεσµα στο πρωτόκολλο
του ∆ήµου Λευκάδας στις 30-01-2014, κατά παράβαση του άρθρου 4 της διακήρυξης
που ορίζει ότι «οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας
διαγωνισµού, στις 30-01-2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 39/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη

Όπως αναφέρονται παραπάνω

