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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό  της 2ης   συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερίφου 

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «προμήθεια 

καυσίμων, πετρελαίου θέρμανσης  και λιπαντικών  για τα έτη 2020, 2021,2022»

Στην Σέριφο  σήμερα,  16 Ιανουαρίου          2020 , ημέρα Πέμπτη               και ώρα 12.15

στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο) του Δήμου  Σερίφου συνήλθε σε  έκτακτη συνεδρίαση η

Οικονομική  Επιτροπή,   ύστερα  από  την  από  68-  16/01/2020  πρόσκληση  του  Προέδρου,  που

επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία,  δηλαδή σε σύνολο επτά  (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα

παρακάτω  (6) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος  ,Πρόεδρος

2.  Ράμπιας Σάββας , μέλος

 Λιβάνιος Στέλιος   , Αντιπρόεδρος

3. Ρεβίνθης Ευάγγελος  , μέλος

4. Μποφίλιος Πέτρος  , μέλος

5. Λυμβαίος Ιωάννης , μέλος

7. Χρυσολωράς Θεόδωρος 

       

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου  Σερίφου.  

ο  Πρόεδρος  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  και  εισηγούμενος  το  ανωτέρω   θέμα  της

ημερήσιας  διάταξης    έθεσε  υπόψη των μελών  της  Επιτροπής το από 16/01/2020 2ο πρακτικό



διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού το οποία αφόρα προμήθεια καυσίμων, πετρελαίου θέρμανσης

και λιπαντικών  για τα έτη 2020, 2021,2022» και είπε ότι πρέπει να εγκριθεί.

Η Οικονομική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της  διατάξεις 

- - την περ. ιδ', παρ.1, άρθρο 72 του Ν.3852/10

- την περ.θ', παρ.1, άρθρο 72 του Ν.3852/10.

- το    Ν. 4412/16

- και ύστερα από διαλογική συζήτηση,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

1. Επικυρώνει το από 16/01/2020 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής περί ελέγχου δικαιολογη-
τικών  προσωρινού  αναδόχου  (αποδεικτικών  μέσων)  για  την  εκτέλεση  της  προμήθειας
«προμήθεια  καυσίμων,  πετρελαίου  θέρμανσης   και  λιπαντικών   για  τα  έτη  2020,
2021,2022» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 103 του Ν.4412/16.

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διενεργηθέντος συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλε-
ση της ανωτέρω προμήθειας  στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία:

            Ε.ΦΡΕΡΗΣ & ΣΙΑ ΙΚΕμε έδρα την Ερμούπολη Σύρου και υποκατάστημα στο Λιβάδι
            Σερίφου,  AΦΜ 998225178 και Τηλ.: 2281051512 
για  το  σύνολο  της  ποσότητας  καθώς  υπέβαλε  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη
προσφορά  ύψους 60.000,00. € πλέον Φ.Π.Α. 24% (ποσού 14400,00€), ήτοι σύνολο 74.400,00 €. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  2 /2020

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-4412-16/arthro-53-n-4412-16-periexomeno-eggrafon-tis-symvasis.html?highlight=WzUzXQ==
http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-3852-10/arthro-72-oikonomiki-epitropi-armodiotites.html
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