ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 28ης/2018 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:171/2018
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 15 του µήνα Ιουνίου του έτους
2018, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την
αριθ. πρωτ: 11810/11-6-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Σέρβος Κων/νος
2. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.)
4. Καββαδάς Θωµάς
5. Χαλικιάς Ευάγγελος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων, αναπληρωµατικό µέλος της δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας,
αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ. Γιαννιώτη Οδυσσέα, που απουσίαζε.
Συζητήθηκαν τέσσερα (4) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 4 εκτός ηµερήσιας διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. περί συµπλήρωσης της µε
Α∆Α:Ψ4ΩΞΩΛΙ-ΘΘ7 απόφασής της.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.

αριθµ.137/2018-

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, η Ο.Ε. οµόφωνα αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας
διάταξης θέµατος περί συµπλήρωσης της µε αριθµ.137/2018-Α∆Α:Ψ4ΩΞΩΛΙ-ΘΘ7 απόφασής της.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την
εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Θέτουµε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα εξής:
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄87) ορίζεται ότι «1. Η Οικονοµική
Επιτροπή(…) έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες (…) ε)καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει
και κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες(…).
Σύµφωνα µε το άρθρο 106 παρ.1 του Ν.4412/2016 «Η αναθέτουσα αρχή µε εδικά αιτιολογηµένη
απόφασή της, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των
προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισµού όλων των προσφερόντων ή συµµετεχόντων, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της σύµβασης …» και σύµφωνα µε την παρ.5 «Η αναθέτουσα
αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωµα, µετά από γνώµη του αρµοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα µε τη
µαταίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, µε
τροποποίηση ή µη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32, εφόσον, στην
τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.»
Σύµφωνα µε το άρθρο 221 του ν.4412/2018 παρ.1. «Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης ∆ηµοσίων
συµβάσεων, τα όργανα που γνωµοδοτούν προς τα αποφαινόµενα όργανα («γνωµοδοτικά όργανα») έχουν
ιδίως τις ακόλουθες αρµοδιότητες: «...
ε) εισηγούνται τον αποκλεισµό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των
προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσµάτων, την αποδέσµευση των εγγυήσεων, τη µαταίωση της
διαδικασίας…»
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Σύµφωνα µε την αριθµ. 82/2018 (Α∆Α:7Θ4ΗΩΛΙ-Γ∆6) απόφαση της Οικ. Επ. συγκροτήθηκε η
Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών (ήτοι αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δηµόσιας
σύµβασης) για τον διεθνή ανοικτό διαγωνισµό που αφορά στην προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για τις
ανάγκες του ∆ήµου και των Νοµικών του προσώπων για το έτος 2018.
Με την αριθµ.137/2018-Α∆Α:Ψ4ΩΞΩΛΙ-ΘΘ7απόφαση της Οικ. Επ. εγκρίθηκαν τα πρακτικά της
Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών που αφορούν στην αποσφράγιση και
αξιολόγηση των φακέλων των δικαιολογητικών-τεχνικών προσφορών του ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού
µεσω ΕΣΗ∆ΗΣ για την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας και των
Νοµικών του προσώπων για το έτος 2018, της υπ΄αριθµ. 4237/2018 διακήρυξης. Εκτός των άλλων
αποφασίστηκε ότι ο διαγωνισµός για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι:ΚΑΥΣΙΜΑ απέβη άγονος διότι δεν κατατέθηκε καµία
προσφορά.
Κατόπιν των ανωτέρω
Εισηγούµαστε
να συµπληρωθεί η µε αριθµ.137/2018 απόφαση της Οικ. Επ. ότι σχετικά µε τον διαγωνισµό για την κατηγορία
Ι :ΚΑΥΣΙΜΑ που απέβη άγονος η Επιτροπή να αποφασίσει κατόπιν γνωµοδότησης της αρµόδιας Επιτροπής
∆ιενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών ( του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016) η οποία
συστάθηκε µε την αριθµ.82/2018 (Α∆Α:7Θ4ΗΩΛΙ-Γ∆6) απόφαση .»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Να συµπληρωθεί η µε αριθµ.137/2018 απόφαση της Ο.Ε. ότι σχετικά µε τον διαγωνισµό για την
κατηγορία Ι :ΚΑΥΣΙΜΑ που απέβη άγονος η Επιτροπή να αποφασίσει κατόπιν γνωµοδότησης της αρµόδιας
Επιτροπής ∆ιενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών ( του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016)
η οποία συστάθηκε µε την αριθµ.82/2018 (Α∆Α:7Θ4ΗΩΛΙ-Γ∆6) απόφαση.
Η απόφαση να κοινοποιηθεί στα µέλη της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και αξιολόγησης
προσφορών(αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δηµόσιας σύµβασης).
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 171/2018.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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