ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 30ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 335/2021
Στην Λευκάδα σήµερα στις 31 του µηνός Μαϊου του έτους 2021, ηµέρα ∆ευτέρα 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/Γ.Π.οικ. 31950/21.05.2021 (ΦΕΚ 2141/τ.Β΄/22.05.2021), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-032020, 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: 20913/27-5-21 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 Μαργέλη Μαρία
2
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
3 Βικέντιος Νικόλαος
3
4 Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.)
4
5 Γαζής Αναστάσιος
5
6 Γιαννιώτης Παναγιώτης
6
7 Τσιρογιάννης Γεώργιος
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 τέσσερα (4) θέµατα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ο

ΘΕΜΑ 4 Ε.Η.∆.: Απόφαση Ο.Ε περί τροποποίησης της µε αριθµ.307/2021 απόφασής της.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήµαρχος

«Με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18
ορίζονται τα εξής:
«3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη. Στην ηµερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα
θέµατα που προτείνει ο δήµαρχος. Η επιτροπή µπορεί να αποφασίζει µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού
αριθµού των µελών της ότι συγκεκριµένο θέµα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ηµερήσια διάταξη είναι κατεπείγον
να το συζητά και να λαµβάνει απόφαση γι' αυτό µε την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των
θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.»
Εν τω µεταξύ έχει προκύψει ένα ακόµη θέµα, το οποίο πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά
στην τροποποίηση της µε αριθµ.307/2021 απόφασής της.»
Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της
την εισήγηση του προέδρου,
την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18
το περιεχόµενο του θέµατος, το οποίο αν και δεν περιλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη πρέπει
να συζητηθεί κατά προτεραιότητα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την συζήτηση του θέµατος που αφορά στην τροποποίηση της µε αριθµ.307/2021 απόφασής της.
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Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήµαρχο
κ. Αναστάσιο Γαζή, ο οποίος εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα εξής:
«1.το άρθρο 40 του Ν.4735/20 (ΦΕΚ-197 Α/12-10-20), όπως ισχύει , ορίζει ότι 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.[…]»,
2. τις διατάξεις του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως των άρθρων 5 , 27 και 121 «…Στις
διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων κάτω των ορίων τηρούνται οι ακόλουθες προθεσµίες: α) Στην ανοικτή
διαδικασία, η ελάχιστη προθεσµία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ»
3.τη µε αριθµ. 254/2020 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
4. τη µε αριθµ.442/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές
και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισµού µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ για την προµήθεια διαφόρων
υλικών ύδρευσης, συνολικού προϋπολογισµού 132.459,28€ µε Φ.Π.Α.24%, µε δύο οµάδες:
ΟΜΑ∆Α Α: ΥΛΙΚΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ, cpv: 44161200-8, 44115210-4, συνολικού προϋπολογισµού 107.659,30€
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 86.822,00€ ΦΠΑ : 20.837,28€).
ΟΜΑ∆Α Β: Υ∆ΡΟΜΕΤΡΑ, cpv: 38421100-3, συνολικού προϋπολογισµού 24.800,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
24% (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 20.000,00€ ΦΠΑ : 4.800,00€).
3. τη µε αριθµ. 20302/10-11-2020 διακήρυξη µε Α∆ΑΜ 20PROC007623984, για προµήθεια διαφόρων υλικών
ύδρευσης µε δύο οµάδες
4. τη µε αριθµ.199/2021/Α∆Α:Ψ7ΗΒΩΛΙ-Ξ9∆ απόφαση της Οικ. Επ. σύµφωνα µε την οποία η µαταιώθηκε η
διαδικασίας σύναψης σύµβασης της προµήθειας, για την προµήθεια Υλικών Ύδρευσης της ΟΜΑ∆ΑΣ Α, σε
εφαρµογή του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 και την επανάληψη του διαγωνισµού για Οµάδα Α.
5. τη µε αριθµ.307/2021 απόφαση Οικ. Επ. οποία καθορίστηκε η διενέργεια του διαγωνισµού στις 18-06-2021 και
ώρα 10:00
6. τη ανάγκη (α) καθορισµού καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών
Κατόπιν των ανωτέρω,
εισηγούµαστε
την τροποποίηση της µε αριθµ.307/2021 απόφασης Οικ. Επ. ως εξής:
• καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών: 18-06-2021 και ώρα 13:00
• ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 25-06-2021 και ώρα 10:00.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
• την ανωτέρω εισήγηση,
• το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
• το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 40 του Ν. 4735/20 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 38 του Ν. 4795/21.
• τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την τροποποίηση της µε αριθµ.307/2021 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ως εξής:
• καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών: 18-06-2021 και ώρα 13:00
• ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 25-06-2021 και ώρα 10:00.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. 307/21 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 335/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
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