ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 39ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 266/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 27 του µηνός Σεπτεµβρίου του
έτους 2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά
την αριθ. πρωτ: 19188/23-9-19 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 οκτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τυπάλδος Νικόλαος
2 Κατωπόδη Νίκη
2
(Το ανωτέρω µέλος δεν προσήλθε
3 Βικέντιος Νικόλαος
3
αν και κλήθηκε νόµιµα)
4 Μαργέλη Μαρία
4
5 Γαζής Αναστάσιος
5
6 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
6
7 ∆ρακονταειδής Κων/νος
7
8 Τσιρογιάννης Γεώργιος
8
9
9
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο
Προτάχθηκαν οµόφωνα τα θέµατα 7 και 6 της Η.∆. και συζητήθηκαν µετά το 4 θέµα της Η.∆.
ου
Ο κ. ∆ρακονταειδής Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 4 : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιενέργειας ανοικτού διαγωνισµού κάτω των
ορίων, µε ηλεκτρονική διαδικασία, για την ανάδειξη οικονοµικών φορέων που θα συµµετέχουν στην συµφωνία –
πλαίσιο για προµήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης και επισκευής οχηµάτων και µηχανηµάτων
∆ήµου Λευκάδας. ( υπ. αριθµ. 15408/29-07-2019 (Α∆ΑΜ:19PROC005388122) διακήρυξη).
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τµ. Προϋπολογισµού,
Λογιστηρίου & Προµηθειών
∆ιορθώνεται το θέµα, στο ορθό «Απόφαση Ο.Ε. για ορισµό ηµεροµηνίας και ώρας αποσφράγισης
του (υπο) φακέλου των οικονοµικών προσφορών /έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιενέργειας ανοικτού
διαγωνισµού κάτω των ορίων, µε ηλεκτρονική διαδικασία, για την ανάδειξη οικονοµικών φορέων που θα
συµµετέχουν στην συµφωνία –πλαίσιο για προµήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης και επισκευής
οχηµάτων και µηχανηµάτων ∆ήµου Λευκάδας (υπ. αριθµ. 15408/29-07-2019 (Α∆ΑΜ:19PROC005388122)
διακήρυξη).
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε το λόγο στην κα Κων/να
Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη του Τµ. Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου & Προµηθειών του ∆ήµου, η οποία έθεσε
υπόψη των µελών της Επιτροπής τα ακόλουθα:
«Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1θ του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε µε την αρ. 18 του αρθρ.5
του Ν.4623/19, ΦΕΚ-134 Α/9-8-19, η Οικονοµική Επιτροπή «θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη
σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε µορφής δηµοπρασιών και διαγωνισµών, για
έργα, µελέτες, προµήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και
αξιολόγησης από µέλη της ή ειδικούς επιστήµονες, υπαλλήλους του δήµου ή δηµόσιους υπαλλήλους» , και την
παρ. «ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συµβάσεις έργου, µελετών, υπηρεσιών και προµηθειών,
ανεξαρτήτως προϋπολογισµού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρµοδιότητα του ∆ηµάρχου για την
απευθείας ανάθεση.»
Βάσει της υπ’ αριθµ.204/2019 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία καθορίστηκαν οι
όροι και εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές του ανοικτού διαγωνισµού κάτω των ορίων, µε ηλεκτρονική
διαδικασία, για την ανάδειξη οικονοµικών φορέων που θα συµµετέχουν στην συµφωνία –πλαίσιο για προµήθεια
ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης και επισκευής οχηµάτων και µηχανηµάτων ∆ήµου Λευκάδας εκδόθηκε
από το ∆ήµαρχο η µε αριθµ. 15408/29-07-2019 διακήρυξη του διαγωνισµού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ
(19PROC005388122).
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Στις 27-08-2019 έγινε η ηλεκτρονική αποσφράγιση των φακέλων ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού συνέταξε το σχετικό Πρακτικό το οποίο κοινοποιήθηκε
από το ως άνω όργανο, µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή, προκειµένου η
τελευταία να ορίσει την ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονοµικών προσφορών,
σύµφωνα µε την 3.1.2. παράγραφο της διακήρυξης.
Κατόπιν των ανωτέρω,
Σας καλούµε
να ορίσετε την ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονοµικών προσφορών των
συµµετεχόντων στον ανοικτό διαγωνισµού κάτω των ορίων, µε ηλεκτρονική διαδικασία, για την ανάδειξη
οικονοµικών φορέων που θα συµµετέχουν στην συµφωνία –πλαίσιο για προµήθεια ανταλλακτικών και εργασίες
συντήρησης και επισκευής οχηµάτων και µηχανηµάτων ∆ήµου Λευκάδας, της υπ. αριθµ. 15408/29-07-2019
(Α∆ΑΜ:19PROC005388122) διακήρυξης.»

•
•
•
•

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 αυτό αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19
τις διατάξεις του Ν.4412/2016
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονοµικών προσφορών των
συµµετεχόντων στον ανοικτό διαγωνισµού κάτω των ορίων, µε ηλεκτρονική διαδικασία, για την ανάδειξη
οικονοµικών φορέων που θα συµµετέχουν στην συµφωνία –πλαίσιο για προµήθεια ανταλλακτικών και εργασίες
συντήρησης και επισκευής οχηµάτων και µηχανηµάτων ∆ήµου Λευκάδας, της υπ. αριθµ. 15408/29-07-2019
η
(Α∆ΑΜ:19PROC005388122) διακήρυξης, την 1 /10/2019 και ώρα 10:00.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 266/2019.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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