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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ’ αριθμ. 2/05-02-2014 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 20/2014
Θέμα:« Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της
προμήθειας
«Καυσίμων
κίνησης
Συμπληρωματικής σύμβασης».
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&

Στη Θέρμη και στην έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης, σήμερα 05
Φεβρουάριου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης
Θέρμης» σε τακτική συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ. 386/31-01-2014 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του
Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και
Αποχετεύσεως».
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν
παρόντα 7,δηλαδή
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6 Αντωνιάδου Μαρία
.
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κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Προϊσταμένη Διοικητικών & Οικ. Υπηρεσιών κ.
Κωστίκα Μαρία, γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος είπε στα μέλη ότι υπάρχει ένα θέμα εκτός ημερησίας διάταξης και πρότεινε
να συζητηθεί στην αρχή της συνεδρίασης.

Εγκρίνεται ομόφωνα
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9 o θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου, το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της προμήθειας: « Προμήθεια
Καυσίμων Κίνησης Έτους 2012 & Συμπληρωματικής Σύμβασης», που υποβλήθηκε
για έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής προμηθειών της
Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.
Η εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια Καυσίμων Κίνησης Έτους 2012 &
Συμπληρωματικής Σύμβασης», βάσει της υπ’ αριθμ. 13/2012 μελέτης της Δ/νσης Τ.Υ. της
Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, ανατέθηκε με την υπ’ αριθμ. 109/2012 απόφαση του Δ.Σ. του Διοικητικού
Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού, στην επιχείρηση
Δημαρχόπουλος Ηλίας Πρατήριο Υγρών Καυσίμων με ποσό σύμβασης 59.000,00 πλέον του
αναλογούντος Φ.Π.Α. και ποσοστό έκπτωσης:
Για το ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ποσοστό 1% επί της μέσης τιμής λιανικής τιμής πετρελαίου όπως
αυτή προκύπτει από το ημερήσιο δελτίο τιμών λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων που εκδίδεται
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από τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού την ημέρα
παράδοσης στις εγκαταστάσεις (πρατήριο καυσίμων) του αναδόχου προμηθευτή
- Για τη ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ποσοστό 1% επί της μέσης τιμής λιανικής τιμής έκαστου είδους
βενζίνης όπως αυτή προκύπτει από το ημερήσιο δελτίο τιμών λιανικής πώλησης υγρών
καυσίμων που εκδίδεται από τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Τμήμα Εμπορίου &
Τουρισμού την ημέρα παράδοσης στις εγκαταστάσεις (πρατήριο καυσίμων) του αναδόχου
προμηθευτή
Ομοίως με την με αριθμό 131/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου παρατάθηκε η
παραπάνω σύμβαση με την προσθήκη συμπληρωματικής προϋπολογισμού 11.000,00 ευρώ πλέον
του αναλογούντος Φ.Π.Α. υπό τους αυτούς όρους και συμφωνίες με την εξ αρχής σύμβαση.
Η επιτροπή παραλαβής, αφού διαπίστωσε ύστερα από ενδελεχή μακροσκοπικό έλεγχο, αλλά
και πρακτική δοκιμασία ότι η προμήθεια είναι εντός των προδιαγραφών που συνοδεύουν την
σύμβαση της προμήθειας και δεν παρουσιάζουν καμία εκτροπή, προέβη στην οριστική, ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή της προμήθειας.
Ο Πρόεδρος ύστερα από τα παραπάνω προτείνει την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής
παραλαβής της προμήθειας «Προμήθεια
Καυσίμων Κίνησης Έτους 2012 &
Συμπληρωματικής Σύμβασης» και κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την
εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
1. Εγκρίνει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της προμήθειας « Προμήθεια Καυσίμων
Κίνησης Έτους 2012 & Συμπληρωματικής Σύμβασης» όπως συντάχθηκε από
την επιτροπή παραλαβής της προμήθειας.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 2 απόφαση 20/05-02-2014
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
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