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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   2013
Από το πρακτικό 3/27-2-2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Ελαφονήσου

Στην Ελαφόνησο σήμερα την  27η  του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2013 , ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και 

ώρα 10:30΄ η Οικονομική επιτροπή συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 

συνεδριάσεων, ύστερα από τη με αριθμό  310/22-2-2013  πρόσκληση του Προέδρου της 

Οικονομικής επιτροπής, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και 

επιδόθηκε με αποδεικτικό στους συμβούλους που συμμετέχουν σε αυτήν, σύμφωνα με το 

άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα προσκληθέντα  

7 μέλη της Δημαρχιακής επιτροπής ήταν:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                         

2. ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                          

3. ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                  ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ   ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (δικαιολογημένα απούσα)

4. ΑΡΩΝΗΣ   ΣΤΑΥΡΟΣ 

5. ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

6. ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  και  εισηγούμενος 
το 1ο θέμα.

     Αριθ. Αποφ 10/2013 ΘΕΜΑ 1ο : ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  

εξέθεσε ότι:
Σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.4,5,6 του ΕΚΠΟΤΑ:

«4. Προμήθεια με "πρόχειρο διαγωνισμό" μπορεί να γίνει, έπειτα από απόφαση του δημάρχου ή του 
προέδρου της κοινότητας περί της διενέργειάς του, εφόσον η προϋπολογιζόμενη αξία της προμήθειας δεν 
υπερβαίνει το ποσό των 2.000.000 δραχμών συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή εκείνο που ορίζεται από 
τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 16 του άρθρου 3 του Ν. 1797/1988 όπως αυτές κάθε 
φορά ισχύουν.
5.  Κατά  τον  πρόχειρο  διαγωνισμό  δεν  ισχύουν  οι  όροι  του  ανοικτού  ή  κλειστού  διαγωνισμού.  Ο 
διαγωνισμός διενεργείται με συνοπτική διαδικασία, φανερός ή με σφραγισμένες προσφορές, ενώπιον της 
επιτροπής της παραγράφου 3 του άρθρου 46 του παρόντος κανονισμού, αφού προηγηθεί δημοσίευση της 
περίληψης της διακηρύξεως σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του νομού, 
πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την διενέργειά του.
6. Για την έγκριση του αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού αποφασίζει ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος 
της κοινότητας, μετά από προηγούμενη γνώμη του αρμοδίου για την αξιολόγηση οργάνου.»

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Με την επιφύλαξη 
της  παραγράφου  4  του  παρόντος,  καταρτίζει  τους  όρους,  συντάσσει  τη  διακήρυξη,  διεξάγει  και 
κατακυρώνει  όλες  τις  δημοπρασίες σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία.  Για  τη  διεξαγωγή  των 
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δημοπρασιών  και  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  μπορεί  να  συγκροτεί  επιτροπές,  από  μέλη  της, 
δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες»

Σύμφωνα με  τον "Πρακτικό Οδηγό για τον έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο των Δημοσίων 
Συμβάσεων των Δήμων, Περιφερειών και των νομικών τους προσώπων" του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: "η σχετική κατακυρωτική απόφαση λαμβάνεται πλέον 
από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ή της Περιφέρειας μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της 
επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών που συγκροτείται από αυτή."

Με  την  υπ΄  αριθμ   7/2013  απόφασή  μας  ,   εγκρίθηκαν  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  και 
καθορίστηκαν  οι  όροι  της  διακήρυξης  του  πρόχειρου   διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  καυσίμων. 
Σύμφωνα με την ίδια  απόφαση εκδόθηκε από το Δήμαρχο η υπ΄αριθμό 235/4-2-2013 διακήρυξη του 
διαγωνισμού,  περίληψη  της  οποίας  δημοσιεύτηκε  στις  6-2-2013  στην  ημερήσια  εφημερίδα 
“ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ” .
 Σύμφωνα με  το  από  12/02/2013  πρακτικό  της  επιτροπής  διενέργειας   του  διαγωνισμού   και 
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων  στο διαγωνισμό  που πραγματοποιήθηκε στις 12/02/2013  έλαβε μέρος 
ένας μόνο προμηθευτής , ο οποίος έγινε και δεκτός , ο Λιάρος Σπυρίδων του Γεωρ, ο οποίος είναι και ο 
μοναδικός πρατηριούχος υγρών καυσίμων στο νησί .

Στο διαγωνισμό δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις.
 Στη  συνέχεια  ,  η  επιτροπή  διενέργειας  του  άρθρου  46  του  ΕΚΠΟΤΑ,  γνωμοδότησε   προς  την 
οικονομική επιτροπή για  την κατακύρωση του διαγωνισμού  στον  Λιάρο   Σπυρίδωνα  του Γεωρ,   με 
έκπτωση (0%) στη μέση τιμή λιανικής πώλησης όπως αυτές προσδιορίζονται  από τον αρμόδιο φορέα 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία .

Ύστερα από τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η Οικονομική επιτροπή πρέπει 
να αποφασίσει για την κατακύρωση του διαγωνισμού .

Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1) τις διατάξεις του Ν. 2286/95
2) τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ
3)  την  υπ΄  αριθμόν  6/2013  απόφασή  της  με  τίτλο  “Συγκρότηση  επιτροπής  διενέργειας  προμηθειών 
ΕΚΠΟΤΑ”
4) την υπ΄ αριθμόν 7/2013 απόφασή της με τίτλο “ Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών , καθορισμός όρων 
πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια καυσίμων”
5) το από 12/02/2013 πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων  
6) την προσφορά του προμηθευτή  και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)  Εγκρίνει  το   από  12/02/2013  πρακτικό  διενέργειας  διαγωνισμού  και  αξιολόγησης 
αποτελεσμάτων για την προμήθεια καυσίμων 

 Β) Κατακυρώνει το διαγωνισμό για  την προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Ελαφονήσου 
στον προμηθευτή  Λιάρο Σπυρίδωνα του Γεωρ  με έκπτωση μηδέν 0% στη μέση τιμή λιανικής πώλησης 
όπως αυτές προσδιορίζονται από τον αρμόδιο φορέα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

Γ) Οι  πιστώσεις 7.000,00 € και 10.000,00€  που έχουν εγγραφεί  αντίστοιχα στους ΚΑ 10.6641 
και 20.6641 του υπό έγκριση προϋπολογισμού 2013 θα διατεθούν  μόλις εγκριθεί ο προϋπολογισμός .

Δ) Αναθέτει στο Δήμαρχο την πραγματοποίηση των περαιτέρω ενεργειών για την υπογραφή της 
σύμβασης

Η απόφαση έλαβε α.α.10/2013και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό    2/27 

Φεβρουαρίου 2013 που  αφού διαβάστηκε   υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝ. ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ                    ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ,ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                        ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

                                                                                                           
Ακριβές Αντίγραφο 
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