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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 47ης /16-12-2010
Συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής
Αριθμ. απόφ. 322/ 2010

Περίληψη:« Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης για την
προμήθεια: υγρών καυσίμων έτους 2011. Συνολικής δαπάνης 360.000,00 €
(με Φ.Π.Α.).»

ΜΕΛΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΙΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1. ΚΑΠΙΤΣΙΝΟΣ ΑΝΔΡ. (τακτικό)

1. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛ. (τακτικό)

2. ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ Θ. (τακτικό)

2. ΚΡΟΥΠΗ ΑΛ. (τακτικό)

3. ΤΖΙΡΙΤΑΣ Μ. (τακτικό)

3. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Δ. (τακτικό)

4. ΓΚΟΓΚΟΣ Γ. (αναπλ.)

4.

Στον Κορυδαλλό και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 16 Δεκεμβρίου 2010 ημέρα Πέμπτη και
ώρα 11:00 π.μ συνήλθε σε συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή που αναφέρεται παραπάνω, μετά από την αριθμ
52008/2010 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΦΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛ, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 105 του Ν. 3463/2006 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία με παρόντα 4
τακτικά μέλη και 1 αναπληρωματικό μέλος κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, για
συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Η.Δ. που ήταν γραμμένα και στην πρόσκληση που
νόμιμα κοινοποιήθηκε στις 10-12-2010.

Στο 1ο θέμα το οποίο τέθηκε ΕΚΤΟΣ Η.Δ. ως κατεπείγον σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου
105 παρ. 3 του Ν.3463/06 , ο Πρόεδρος εισηγούμενος έθεσε υπόψη της Δημαρχιακής Επιτροπής ( Δ.Ε.)
τα εξής:
1) Το από 16-12-2010 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Αντιδημάρχου κ. Δημ. Χριστοφορίδη και το σχέδιο
διακήρυξης, τα οποία έχουν ως εξής:
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2) Το Υπηρεσιακό Σημείωμα του προαναφερόμενου συνοδεύεται από την αριθμ. 58/10 μελέτη της Δ/νσης
Μελετών και Κτηματολογίου.

3) Τις σχετικές διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ, ΦΕΚ
185/Β/1993), του Ν. 2286/95 και του Ν. 3463/06 Δημοτικός Κώδικας.

4) Το γεγονός ότι η προμήθεια θα γίνει σε βάρος των Κ.Α 10.6641.0001 , 10.6643.0001 , 15.6641.0001 ,
20.6641.0001 , 30.6641.0001 , 35.6641.0001 , 50.6641.0001 στον υπό έγκριση προϋπολογισμό του
Δήμου μας, για το έτος 2011.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε στη Δημ. Επιτροπή να εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές, να
καθορίσει

τον τρόπο εκτέλεσης του διαγωνισμού και τους

όρους της διακήρυξης για την εν λόγω

προμήθεια.

Η Δημαρχιακή

Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, έλαβε υπόψη της τα προαναφερόμενα,

γνωρίζοντας και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3463/06 του Κ.Δ.Κ.

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει α) Την υπ’ αρ. 58/10 μελέτη των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων
έτους 2011. Συνολικής δαπάνης τριακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (360.000,00 €) με Φ.Π.Α σε
βάρος των Κ.Α. 10.6641.0001 , 10.6643.0001 , 15.6641.0001 , 20.6641.0001 , 30.6641.0001 ,
35.6641.0001 , 50.6641.0001

με δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό σε Ευρώ με κριτήριο

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί της εκάστοτε Μ.Χ.Τ. πώλησης της Δ/νσης Εμπορίου , ο
Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10-03-2011 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11:00 π.μ. έως 12:00 π.μ.
ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού στο Δημοτικό Κατάστημα και
β) Την διεξαγωγή δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις της αριθμ. 11389/08-03-93 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ, ΦΕΚ 1851
Β/1993) και του Ν. 3463/06 για την προαναφερόμενη προμήθεια και καταρτίζει τους όρους και
συντάσσει τη διακήρυξη για τη δημοπράτηση της προαναφερόμενης προμήθειας η οποία θα
συμπεριληφθεί στον

υπό έγκριση προϋπολογισμό του Δήμου μας, για το έτος 2011 η οποία

αποτελείται από είκοσι πέντε (25) άρθρα με τους παρακάτω όρους:
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Συντάχθηκε η παρούσα απόφαση και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα από το
πρακτικό της 47ης Συνεδρίασης
Κορυδαλλός 17-12-10
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

