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Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
που συζητήθηκαν κατά την 12η Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, την 03η Μαρτίου 2021

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο

Α) Έγκριση του 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας - αποσφράγισης και ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών προδιαγραφών της ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Διακήρυξης με αριθ. πρωτ. 31030/719/04-02-2021 με θέμα: «Ανοιχτή 234/2021
διαδικασία κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια
καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο κίνησης)
για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας για ένα έτος, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των
136.200,00€ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης, ανά
τμήμα του διαγωνισμού, το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%)
επί της εκάστοτε διαμορφωμένης, για έκαστο είδος καυσίμου, μέσης λιανικής
τιμής πώλησης της περιοχής, όπως αυτή ορίζεται στο παρατηρητήρια τιμών
υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
Β) Έγκριση του 2ου πρακτικού επιτροπής διενέργειας - αποσφράγισης και
αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της ως άνω Διακήρυξης.
Γ) Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.

ΘΕΜΑ 2ο

Α) Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
συμμετοχής – τεχνικών προσφορών και του πρακτικού αποσφράγισης και ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού 235/2021
διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια καυσίμων (αμόλυβδη
βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο κίνησης) και λιπαντικών για τις
ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για
ένα έτος, συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 93.909,00€
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συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης, ανά τμήμα του
διαγωνισμού, το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της
εκάστοτε διαμορφούμενης, για έκαστο είδος καυσίμου, μέσης λιανικής τιμής
πώλησης της περιοχής, όπως αυτή ορίζεται στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών
Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και με κριτήριο
κατακύρωσης για τα λιπαντικά την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Β) Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λάμπρος Δημητρογιάννης
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