ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 1ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 16/2021
Στην Λευκάδα σήµερα στις 15 του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00,
ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ (µέσω εφαρµογής webex)
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
∆1α/ΓΠ.οικ.: 1293/8.1.2021 (ΦΕΚ 30/8.1.2021 τεύχος Β'), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020,
163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα από
την αριθ. πρωτ: 806/11-1-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της,
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.
4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τυπάλδος Νικόλαος
2 Βικέντιος Νικόλαος
2
Μαργέλη Μαρία
3 Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.)
3
4 Γιαννιώτης Παναγιώτης
4
5 Τσιρογιάννης Γεώργιος
5
6 Γαζής Νικόλαος (αναπληρ.)
6
7 Γαζής Αναστάσιος
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
Η κα Μαργέλη Μαρία, συµµετέχει στην συνεδρίαση από το 2 θέµα Ε.Η.∆.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
Ο κ. Γαζής Νικόλαος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κα
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, στα δύο (2) θέµατα Ε.Η.∆.
ο
Η κα Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, συµµετέχει στην συνεδρίαση από το 1 θέµα της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 14 : Απόφαση Ο.Ε. περί τροποποίησης της µε αριθµ.545/2020 απόφασής της περί ανάθεσης προµήθειας
καυσίµων για τις ∆.Ε.Καρυάς- Σφακιωτών για δύο έτη, συνολικού προϋπολογισµού 51.360,06€
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%, ως προς την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τµ. Πρ/σµού, Λογιστηρ. & Προµηθειών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε τον λόγο στην κα Κων/να Γεωργάκη,
Αναπλ. Πρ/νη Τµ. Πρ/σµού, Λογιστηρ. & Προµηθειών του ∆ήµου, η οποία εισηγούµενη το θέµα, έθεσε υπόψη των
µελών της Επιτροπής τα εξής:
1)
το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018: «∆εν απαιτείται απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου για την
εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης έργου, προµήθειας ή γενικής υπηρεσίας. […]»,
2)
το άρθρο 40 του Ν.4735/20 (ΦΕΚ-197 Α/12-10-20), όπως ισχύει Η Οικονοµική Επιτροπή: «[…]στ)
Αποφασίζει για:i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε
µορφής δηµοπρασιών και διαγωνισµών, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που αφορούν σε έργα, µελέτες,
προµήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από µέλη
της ή ειδικούς επιστήµονες, υπαλλήλους του ∆ήµου ή δηµόσιους υπαλλήλους.[…]»,
3)
το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την
έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης κατά το άρθρο 61.»,
4)
την υπ’ αριθµ.263/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία καθορίστηκαν οι όροι και
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές του ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων και
λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας και των νοµικών του προσώπων για δύο χρόνια,
5)
τη µε αριθµ.12554/27-07-2020 διακήρυξη διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων και
λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας και των νοµικών του προσώπων για δύο χρόνια, µε χρήση της
ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ., µε Α∆ΑΜ 20PROC007107975,

1

6) την υπ΄αριθ. 443/2020/Α∆Α:6Η2ΟΩΛΙ-Φ9Σ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία κηρύχθηκε
άγονος ο ανοικτός διεθνής διαγωνισµός – µεταξύ άλλων -για την οµάδα ∆.∆.1 και µαταιώθηκε η διαδικασία (και) για
την οµάδα αυτή,
7) τη µε αριθµ. 319/2020 µελέτη µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ∆.Ε.ΚΑΡΥΑΣΣΦΑΚΙΩΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΓΙΑ ∆ΥΟ (2) ΕΤΗ» που συντάχθηκε από τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του
∆ήµου µε εκτιµώµενη αξία της σύµβασης το συνολικό ποσό των 51.360,06€ συµπεριλαµβανοµένου φ.π.α.24%, µε
χρηµατοδότηση από ίδιους πόρους και ανταποδοτικά τέλη,
8)τη µε αριθµ. 545/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η προµήθεια καυσίµων για
τις ανάγκες των ∆.Ε.Καρυάς - Σφακιωτών για δύο έτη µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής µε συνοπτικό διαγωνισµό, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και
καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού, µε ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού στις 19-01-2021, και
--επειδή έχουν εκδοθεί οι µε αριθµ. µε τις αριθµ.12432/2020/ Α∆Α:ΩΑΝΘΩΛΙ-89Κ 12430/2020/ Α∆Α:ΨΗΞΚΩΛΙ77Χ, 12429/2020/ Α∆Α:6ΒΙΖΩΛΙ-4Ν1, 12428/2020/ Α∆Α:ΩΛ6ΚΩΛΙ-Ν7Ο, 12427/2020/ Α∆Α:Ω9ΗΩΩΛΙ-Η∆Θ,
12426/2020/ Α∆Α:Ω0ΤΣΩΛΙ-Φ9Ω, 12425/2020/ Α∆Α:6ΝΗΟΩΛΙ-ΥΡ3, 12424/2020/ Α∆Α:Ω884ΩΛΙ-ΥΤΝ,
12423/2020 /Α∆Α:ΩΦΩΕΩΛΙ-Φ45, 12422/2020 /Ω98ΝΩΛΙ-∆ΨΟ, 12421/2020/ Α∆Α:6ΕΜΥΩΛΙ-ΖΓ4, 12419/2020/
Α∆Α:ΩΦ83ΩΛΙ-ΠΝΛ, 12418/2020/ Α∆Α:ΨΠΕ4ΩΛΙ-6ΕΙ αποφάσεις πολυετούς υποχρέωσης,
-επειδή η δηµοσίευση της διακήρυξης δεν έγινε κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος, λόγω φόρτου εργασίας
καθώς διανυόταν περίοδος ολοκλήρωσης εργασιών οικονοµικού έτους 2020,
- επειδή σύµφωνα µε την παρ. 4 του αρθρ.4 του Π.∆.80/16 όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του αρθρ.40 του
ν.4701/20, ΦΕΚ 128 Α/30-06-2020«4. Οι διακηρύξεις, οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συµβάσεις που συνάπτονται
για λογαριασµό όλων των φορέων Γενικής Κυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα τον αριθµό και τη χρονολογία της
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, εφόσον η προκαλούµενη δαπάνη πρόκειται να βαρύνει το τρέχον οικονοµικό
έτος, τον αριθµό καταχώρησής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, καθώς και τον αριθµό της απόφασης
έγκρισης της πολυετούς ανάληψης, σε περίπτωση που η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός
οικονοµικά έτη, συµπεριλαµβανοµένου του τρέχοντος.»,
-επειδή σύµφωνα µε την παρ. 4 του αρθρ.2 του Π.∆.80/16 όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του αρθρ.40 του
ν.4701/20, ΦΕΚ 128 Α/30-06-2020, ορίζεται ότι: «Ειδικά όσον αφορά στις δαπάνες για την πραγµατοποίηση
προµηθειών, παροχή υπηρεσιών, διενέργεια µισθώσεων και εκτέλεση δηµοσίων έργων, η απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης εκδίδεται πριν από την υπογραφή της σχετικής διακήρυξης όπου απαιτείται, από το αρµόδιο
όργανο του φορέα, εφόσον η προκαλούµενη δαπάνη από τις ανωτέρω αιτίες πρόκειται να βαρύνει εν όλω ή
εν µέρει το τρέχον οικονοµικό έτος....»,
-επειδή η προκαλούµενη δαπάνη για την προµήθεια καυσίµων για τις ανάγκες των ∆.Ε.Καρυάς - Σφακιωτών
προβλέπεται να βαρύνει εν µέρει το τρέχον οικονοµικό έτος,
- επειδή µε την έναρξη του τρέχοντος οικονοµικού έτους δεν καθίστατο δυνατή η έκδοση αποφάσεων αναλήψεων
καθώς ο προϋπολογισµός του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021 βρίσκεται στο στάδιο διεξαγωγής έλεγχου
νοµιµότητας από τον αρµόδιο φορέα - Απ/νη ∆ιοίκηση Πελ/σου, ∆.Ελλάδας και Ιονίου, και ως εκ τούτου και η
δηµοσίευσή του,
εισηγούµαστε
την ακύρωση του όρου του διαγωνισµού που αφορά την ηµεροµηνία διενέργειας (ήτοι τις 19-01-2021) του
συνοπτικού διαγωνισµού προµήθειας καυσίµων για τις ανάγκες των ∆.Ε.Καρυάς - Σφακιωτών για δύο έτη
συνολικού προϋπολογισµού 51.360,06€ περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%, για τους ανωτέρω λόγους.
Η Οικονοµική Επιτροπή, όταν πληρωθούν οι προϋποθέσεις για την απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης
της σχετικής δαπάνης να καθορίσει την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού µε νεότερη απόφασή της.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση,
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10
περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτές αντικαταστάθηκαν
από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την ακύρωση του όρου του διαγωνισµού που αφορά την ηµεροµηνία διενέργειας (ήτοι τις 19-01-2021) του
συνοπτικού διαγωνισµού προµήθειας καυσίµων για τις ανάγκες των ∆.Ε.Καρυάς - Σφακιωτών για δύο έτη
συνολικού προϋπολογισµού 51.360,06€ περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%, για τους ανωτέρω λόγους.
Η Οικονοµική Επιτροπή, όταν πληρωθούν οι προϋποθέσεις για την απόφαση ανάληψης πολυετούς
υποχρέωσης της σχετικής δαπάνης, θα καθορίσει την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού µε νεότερη
απόφασή της.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 16/2021.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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