Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:10/2011 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:51/2011
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στις 12 του
μήνα Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, ήλθε σε έκτακτη
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.8300/8.4.2011
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 Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2] Αραβανής Ανδρέας
3)Γαζής Αναστάσιος
4] Ζουριδάκης Ευτύχιος
5]Νικόλαος Πεντεσπίτης
6]Αικατερίνη Μακρή-Σάντα
7] Μαργέλης Γεώργιος
8)Mπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Γαβρίλης Δημήτριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κ.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
1ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.Δ. : της αριθ.10-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
«Κατακύρωση αποτελέσματος ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια
καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Λευκάδας για το μέρος της
προμήθειας που αφορά την Δημοτική Ενότητα Λευκάδας από την Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου».
Εισηγήτρια :κα.Ελένη Καρύδη-υπάλληλος του Δήμου

Η εισηγήτρια παίρνοντας το λόγο ανέφερε στην Επιτροπή τα παρακάτω:
« Έχοντας υπόψη:
1) Τις δ/ξεις του αρθρου 21 της ΚΥΑ 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) περί κρίσης
αποτελεσμάτων διαγωνισμού.
2) Τις δ/ξεις του άρθρου 72 παρ. ε του Ν. 3852/10 (Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης).
3) Την αριθμ. 22/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
εγκρίθηκαν οι όροι του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια
καυσίμων και ελαιολιπαντικών για το Δήμο Λευκάδας.

4) Το από 24/03/2011 πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο
κατέθεσε προσφορά η επιχείρηση Κ. Παρασκευόπουλος & Σια Ο.Ε. μόνο για την
Δημοτική Ενότητα Λευκάδας (σύμφωνα με το αρθρ.5 –ΛΟΙΠΟΙ

ΟΡΟΙ της αρ.

4639/2011 διακήρυξης).
5) Το από 30/3/2011 πρακτικό αξιολόγησης τεχνικών προσφορών με το οποίο
κρίθηκε αποδεκτή η τεχνική προσφορά της εταιρείας Κ. Παρασκευόπουλος & ΣΙΑ
Ο.Ε. για την Δημοτική Ενότητα Λευκάδας.
6) Το από 31/3/2011 πρακτικό διενέργειας για την αποσφράγιση οικονομικών
προσφορών σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή διενέργειας κατέγραψε τα ποσοστά
έκπτωσης που πρόσφερε η εταιρεία Κ. Παρασκευόπουλος και Σια Ο.Ε. για την
Δημοτική Ενότητα Λευκάδας.
7)Το

από

31/3/2011πρακτικό

αξιολόγησης

οικονομικών

προσφορών

του

διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία Κ. Παρασκευόπουλος και Σια Ο.Ε
προσέφερε έκπτωση 1% για το πετρέλαιο κίνησης, 1% για το πετρέλαιο θέρμανσης,
1% για την αμόλυβδη βενζίνη

και 5% για τα ελαιολιπαντικά επί της νόμιμης

διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής λιανικής πώλησης.
8) Το από 01/04/2011

πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του

επαναληπτικού διαγωνισμού για τις Δημοτικές Ενότητες Απολλωνίων, Ελλομένου,
Σφακιωτών-Καρυάς και Δημοτικές Κοινότητες Κάλαμου-Καστού σύμφωνα με το
οποίο δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.
9) Το από 04/04/2011 πρακτικό αξιολόγησης του επαναληπτικού διαγωνισμού για
τις Δημοτικές Ενότητες Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών-Καρυάς, και τις
Δημοτικές Κοινότητες Κάλαμου-Καστού σύμφωνα με το οποίο υπήρξε άγονος ο
διαγωνισμός και

η

επιτροπή γνωμοδοτεί για την προμήθεια καυσίμων &

ελαιολιπαντικών για τις Δημοτικές Ενότητητες Απολλωνίων, Ελλομένου, ΣφακιωτώνΚαρυάς και για τις Δημοτικές Κοινότητες Καλάμου–Καστού να αποφασίσει το
Δημοτικό Συμβούλιο με την διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης ή διαδικασίας
διαπραγμάτευσης(περ. γ1 άρθρου 3 ΕΚΠΟΤΑ).
11) Την άμεση ανάγκη προμήθειας καυσίμων & ελαιολιπαντικών για τα οχήματα του
Δήμου προκειμένου ο Δήμος να λειτουργήσει απρόσκοπτα.
12) Κάθε νόμιμη διαδικασία η οποία προηγήθηκε του διαγωνισμού.
Εισηγούμαι
Α. Την κατακύρωση της προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών για το
μέρος που αφορά μόνο την Δημοτική Ενότητα Λευκάδας, για το έτος 2011 στην
εταιρεία Κ. Παρασκευόπουλος & Σια ΟΕ έναντι ποσού 100.094,88 ευρώ πλέον ΦΠΑ
23% για τις ποσότητες που αναφέρονται στην προσφορά της, σύμφωνα με το άρθρο

21 του ΕΚΠΟΤΑ (ΚΥΑ 11389/93) και το άρθρο 72 παρ. ε του Ν. 3852/10 (Νεα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης)».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει:
Την κατακύρωση της προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών για το μέρος που
αφορά μόνο την Δημοτική Ενότητα Λευκάδας, για το έτος 2011 στην εταιρεία Κ.
Παρασκευόπουλος & Σια ΟΕ έναντι ποσού 100.094,88 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% για τις
ποσότητες που αναφέρονται στην προσφορά της, σύμφωνα με το άρθρο 21 του
ΕΚΠΟΤΑ (ΚΥΑ 11389/93) και το άρθρο 72 παρ. ε του Ν. 3852/10.
Και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά, σύμφωνα με το άρθρο
72 του Ν.3852/2010.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-την παραπάνω εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση
ομόφωνα αποφασίζει
Την κατακύρωση της προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών για το μέρος που
αφορά μόνο την Δημοτική Ενότητα Λευκάδας, για το έτος 2011 στην εταιρεία Κ.
Παρασκευόπουλος & Σια ΟΕ έναντι ποσού 100.094,88 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% για τις
ποσότητες που αναφέρονται στην προσφορά της, σύμφωνα με το άρθρο 21 του
ΕΚΠΟΤΑ (ΚΥΑ 11389/93) και το άρθρο 72 παρ. ε του Ν. 3852/10.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:51/2011
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

