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Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου Αιγιαλείας, σήμερα τριάντα
μια (31) Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Αιγιαλείας, αποτελούμενη από τους κ.κ.: 1) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο
(Πρόεδρο), 2) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 3) Βασιλική Ψυχράμη -Σταυροπούλου, 4) Παναγιώτη
Μαρινόπουλο, 5) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 6) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 7) Βασίλειο Τομαρά,
8) Βασίλειο Φιλιππόπουλο & 9) Μιχαήλ Κωνσταντίνου μετά από την αριθ. 35427/31-10-2017
πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Περικλή Παπαγιαννακόπουλου, η οποία κοινοποιήθηκε
νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις τις διατάξεις των
άρθρων 72, 74 & 75 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/07.06.2010), σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου εννέα (9) μελών της Ο.Ε.
παραβρέθηκαν και τα εννέα (9) μέλη, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν.
3852/2010, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Ματαίωση Διαδικασίας του διαγωνισμού για την Προμήθεια
υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας, όλων των
Νομικών του Προσώπων και των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας
εκπαίδευσης για τα έτη 2018 & 2019 συνολικού ποσού 999.997,31€».
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας κ. Περικλής
Παπαγιαννακόπουλος ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και διαβάζει
σχετική εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, η οποία έχει ως εξής: «Ο Δήμος μας με την υπ΄ αριθ.
34425/24-10-2017 διακήρυξη προέβη στην δημοσίευση και στην έναρξη της διαδικασίας του
Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 47539,1 στην διαδικτυακή
πύλη του ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες
του Δήμου Αιγιαλείας, όλων των Νομικών του Προσώπων και των Σχολικών
Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για τα έτη 2018 & 2019».
Σύμφωνα με το ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα στο άρθρο 66 που αφορά την
δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο όλες οι δημοσιεύσεις γίνονται αφού δημοσιευθεί και όχι απλά
αποσταλεί η προκήρυξη του διαγωνισμού στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εκ παραδρομής δεν τηρήθηκε η σωστή σειρά και όλες οι δημοσιεύσεις του διαγωνισμού
πραγματοποιήθηκαν από την αποστολή της προκήρυξης του διαγωνισμού στην Υπηρεσία
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Προκειμένου να τηρηθεί η σωστή σειρά δημοσίευσης ώστε να υπάρξει ομαλή και
νομότυπη διεξαγωγή του διαγωνισμού παρακαλούμε για την ματαίωση του διαγωνισμού με
συστημικό αριθμό 47539,1 στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ βάσει του άρθρου 106 παρ. 3
του ν. 4412/2016 και του άρθρου 3.5 της διακήρυξης και την επανάληψη αυτού με του ίδιους
όρους όπως αυτοί έχουν εγκριθεί βάσει της 274/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τις διατάξεις της
παρ. δ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες αρμόδια για την διεξαγωγή
των διαγωνισμών κλπ. είναι η Οικονομική Επιτροπή.
Ακολούθως καλείται η Οικον. Επιτροπή του Δήμου Αιγιαλείας, να αποφασίσει σχετικά.
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Η Οικονομική Επιτροπή
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο κ. Πρόεδρος αυτής έλαβε υπόψη της, την εισήγηση της
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, καθώς επίσης και τις διατάξεις της
παρ. δ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/2010) και μετά από διαλογική
συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Εγκρίνει την ματαίωση της διαδικασίας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών
καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας, όλων των Νομικών του
Προσώπων και των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για τα έτη
2018 & 2019», με συστημικό αριθμό 47539,1 στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ βάσει του
άρθρου 106 παρ. 3 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 3.5 της διακήρυξης και την επανάληψη
του διαγωνισμού με του ίδιους όρους όπως αυτοί έχουν εγκριθεί βάσει της 274/2017 απόφασης
της Οικονομικής Επιτροπής.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 312/2017.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
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