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Λευκάδα 24/3/2014
ΠΡΟΣ: Τα τακτικά µέλη
της Οικονοµικής Επιτροπής
(ΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας καλούµε την ∆ευτέρα 24/3/2014 και ώρα 12.30 π.µ. σε κατεπείγουσα
συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, στο ∆ηµαρχείο για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα:
Ο:

«Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για έγκριση των από 1303-2014 Πρακτικών των Επιτροπών ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών και
Αξιολόγησης προσφορών που αφορούν στην αποσφράγιση και αξιολόγηση
οικονοµικής προσφοράς στον ανοιχτό επαναληπτικό διεθνή δηµόσιο
διαγωνισµό για την προµήθεια κοντέινερς και οχηµάτων µεταφοράς ∆ήµου
Λευκάδας, σύµφωνα µε τους όρους της µε αριθµ. 34805/04-12-2013 ∆ιακήρυξης
και κατακύρωση αποτελέσµατος.»
Εισηγήτρια: κα. Κων/να Γεωργάκη, υπάλληλος Τµηµατος
Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου και Προµηθειών
ΘΕΜΑ

1

2Ο

: «Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση
κατάρτισης όρων και τεχνικών προδιαγραφών διενέργειας ανοικτού
επαναληπτικού διεθνή διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων του ∆ήµου
Λευκάδας, των Ν.Π.∆.∆. και της ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. για το έτος 2014.»
Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήµαρχος

ΘΕΜΑ

3Ο

: «Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την απευθείας
ανάθεση προµήθειας καυσίµων του ∆ήµου Λευκάδας λόγω κατεπείγουσας
ανάγκης.»
Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήµαρχος
ΘΕΜΑ

Η Συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα :
α) για το πρώτο θέµα επειδή απαιτείται η επίσπευση των διαδικασιών για την
ολοκλήρωση του διαγωνισµού λόγω περιορισµένων χρονικών ορίων για την
έγκαιρη απορρόφηση της χρηµατοδότησης.
β) για το δεύτερο και το τρίτο θέµα επειδή
1. ο τακτικός ανοικτός διεθνής διαγωνισµός για την προµήθεια καυσίµων και
ελαιολιπαντικών του ∆. Λευκάδας, των Ν.Π.∆.∆. και της ∆ΕΠΟΚΑΛ, αν και
τηρήθηκαν όλες οι νόµιµες διαδικασίες, απέβη άγονος σε ότι αφορά την
προµήθεια καυσίµων, σύµφωνα µε την αριθµ. 74/2014 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής.
2.Οι υφιστάµενες συµβάσεις µε τους προµηθευτές καυσίµων λήγουν στις 3103-2014, χωρίς δικαίωµα περαιτέρω παράτασής τους.

3.Ο επαναληπτικός ανοικτός διεθνής διαγωνισµός, ο οποίος θα προκηρυχθεί
άµεσα, αναµένεται να ολοκληρωθεί σε περίπου εβδοµήντα ηµέρες από την
δηµοσίευσή του, λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών που απαιτεί ένας
διεθνής διαγωνισµός (τουλάχιστον 40 ηµέρες χρόνος δηµοσίευσης και
περίπου 30 ηµέρες για την ολοκλήρωση του διαγωνιστικού µέρους).
4. Υπάρχει επιτακτική ανάγκη οµαλής και απρόσκοπτης τροφοδοσίας µε
καύσιµα των οχηµάτων - µηχανηµάτων του
∆ήµου και κυρίως των
απορριµµατοφόρων, βυτιοφόρων και µηχανηµάτων έργων, ώστε να
αποφευχθούν κίνδυνοι βλάβης της δηµόσιας υγείας και να αντιµετωπιστούν οι
καθηµερινές ανάγκες καθαριότητας των δηµόσιων χώρων, επισκευών δικτύων
ύδρευσης και αποχέτευσης, λειτουργίας και συντήρησης των βιολογικών
καθαρισµών, αποκατάστασης φθορών του οδικού δικτύου, επίβλεψης και
κατασκευής τεχνικών έργων, χλωρίωσης του πόσιµου νερού κ.λπ.

O Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ :
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Αραβανής Ανδρέας
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3.Καρτάνος Ιωάννης
4.Πεντεσπίτης Νικόλαος
5.Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
6.Γαβρίλης ∆ηµήτριος
7.Μαργέλης Γεώργιος
8.Μπραντζουκάκης Νικόλαος
(Με τη παράκληση σε περίπτωση
απουσίας σας να ειδοποιηθούν τα αναπληρωµατικά µέλη
µε τη σειρά που αναφέρονται παρακάτω)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Γεωργάκης Βασίλειος
2. Σκιαδά -Πετούση Ζωίτσα
3. Σώλος Φώτιος
4. Μελάς Βασίλειος

