ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 1ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 17/2021
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 15 : Απόφαση Ο.Ε. περί παράτασης της µε αριθµ. 17584/16-10-2020 σύµβασης για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» στα πλαίσια του έργου «REcycling strategies for the COastal sustainable
waste management towards R&D Innovation (RE.CO.RD)» που έχει ενταχθεί και χρηµατοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2014 -2020» MIS 5003457.
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) Σύµφωνα µε το άρθρο 40 παρ. 1 του 4735/2020 η Οικονοµική Επιτροπή «ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας
αρχής για τις συµβάσεις έργου, µελετών, υπηρεσιών και προµηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισµού, πλην των
περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρµοδιότητα του δηµάρχου και των περιπτώσεων του
άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147)»,
2) Σύµφωνα µε το άρθρο 217 παρ. 2του ν. 4412/16 «2. Με αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής,
ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύµβαση, η συνολική διάρκεια της σύµβασης µπορεί να
παρατείνεται µέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της
διάρκειας της, σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν
λήξει η συνολική διάρκεια της σύµβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, αν λήξει η
παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της
σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.»,
3) Την Αριθµ. 300488/Υ∆1244 Κοινή Υπουργική απόφαση «Σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου των προγραµµάτων
συνεργασίας του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (ΦΕΚ 1099/19-4-2016)
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4) Την Σ.Α.Ε. 2018ΕΠ32260018/3-8-2018 Απόφαση εγγραφής στο Π.∆.Ε. (Α∆Α 6ΠΥ7465ΧΙ8-Η4Ν)
5) Την Απόφαση Ένταξης της Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράµµατος του Στόχου
«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» της 7/11/2017, στον Τάραντα, (List of approved projects) όπως κοινοποιήθηκε
στον L.P. για ένταξη της Πράξης µε τίτλο «στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG
Ελλάδα – Ιταλία 2014 -2020,
6) Η µε αριθµ. 13008/31-07-2020 διακήρυξη του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισµού για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» προϋπολογισµού 33.400,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. στα πλαίσια
του έργου «REcycling strategies for the COastal sustainable waste management towards R&D Innovation
(RE.CO.RD)» που έχει ενταχθεί και χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Εδαφικής Συνεργασίας
Ελλάδα – Ιταλία 2014 -2020» MIS 5003457, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ (Α∆ΑΜ:20PROC007124330), και
ιδίως την παρ.6.2.
7) Τη µε αριθµ.17990/6-09-2018/Α∆Α:ΨΑΥ8ΩΛΙ-ΠΨ3 απόφαση σύστασης Οµάδας εργασίας του έργου RECORD,
8)την µε αριθµ. 17584/16-10-2020/Α∆ΑΜ:20SYMB007494195 σύµβαση για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» στα πλαίσια του έργου «REcycling strategies for the COastal sustainable waste management
towards R&D Innovation (RE.CO.RD)» που έχει ενταχθεί και χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα
Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2014 -2020» MIS 5003457 µεταξύ του ∆ήµου και του Ανάδοχου,
«ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φ. ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» µε διακριτικό τίτλο «ΙΟΝΙΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ»,
Μπουµπουλίνας & Στουρνάρα 1, Τ.Κ. 31100- Λευκάδα, Α.Φ.Μ. 800605297, ∆.Ο.Υ. Λευκάδας , και ιδίως τα άρθρ.2
«Η διάρκεια της σύµβασης εκτιµάται σε τρεις (3) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης που µπορεί να παραταθεί
εφόσον παραταθεί η διάρκεια του συνολικού έργου….Στα πλαίσια αυτά, µετά από αιτιολογηµένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής, ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από την ηµεροµηνία
κατάθεσης, µπορεί να παρατείνεται η κατάθεση συγκεκριµένου παραδοτέου, σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες
περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου» καθώς και το άρθρο 10 σύµφωνα µε το οποίο «Η
παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύµβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την αρµόδια Οµάδα
∆ιοίκησης Έργου (Ο.∆.Ε.) η οποία θα συσταθεί αρµοδίως για το συγκεκριµένο έργο η οποία και θα εισηγείται στο
αποφαινόµενο όργανο για όλα τα ζητήµατα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της
σύµβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη
τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήµατα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειµένου και παράταση
της διάρκειας της σύµβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016»
9) Την από 11-11-2020 συµφωνία µεταξύ της Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων
του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» και του επικεφαλής εταίρου ∆ήµου Otranto της πράξης
"Στρατηγικές ανακύκλωσης για την αειφόρο παράκτια διαχείριση αποβλήτων προς την καινοτοµία Έρευνας και
Τεχνολογίας (RECYCLING STRATEGIES FOR THE COASTAL SUSTAINABLE WASTE MANAGEMENT
TOWARDS R&D INNOVATION)" στο πρόγραµµα INTERREG V-A GREECE-ITALY µε κωδικό ΟΠΣ 5003457
σχετικά µε την παράταση της πράξης έως 28-02-2020,
10) Το µε αριθµ.2/5-01-2021 αίτηµα του αναδόχου , που πρωτοκολλήθηκε στον ∆ήµο Με αριθµ.296/7-01-2021, για
παράταση της σύµβασης έως και την 28-02-2020, «…λόγω δυσκολίας εξεύρεσης ενδιαφεροµένων ( γι αυτό τον
λόγο έγιναν και δύο προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων των ενδιαφεροµένων) και την αναστολή λειτουργίας της
επιχείρησης από 7-11-2020 έως 7-01-2021 σύµφωνα µε την αρ. ∆οα/γπ ΟΙΚ. 71342/6-11-2020 Κοινή Υπουργική
Απόφαση «Έκτακτα µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον περαιτέρω κίνδυνο διασποράς του κορονοϊού
COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας…»,
10) Το από 14-01-2021 πρακτικό της Οµάδας που παρακολουθεί τη σύµβαση συνέταξε το πρακτικό της το οποίο
έχει ως εξής:
«Στη Λευκάδα σήµερα στις 14-01-2020, ηµέρα της εβδοµάδας Πέµπτη, συνεδρίασε η Οµάδα εργασίας του έργου
«REcycling strategies for the COastal sustainable waste management towards R&D Innovation (RE.CO.RD)» που
έχει ενταχθεί και χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2014 2020» MIS 5003457, οποία συστάθηκε µε αριθµ.17990/6-09-2018/Α∆Α:ΨΑΥ8ΩΛΙ-ΠΨ3 απόφαση ∆ηµάρχου,
προκειµένου να γνωµοδοτήσει σχετικά µε την παράταση του χρόνου διάρκειας της µε αριθµ. 17584/16-102020/Α∆ΑΜ:20PROC007124330 σύµβασης.
Στη συνεδρίαση της οµάδας ήταν παρόντες:
1
2
3
4

Αρέθας Σπυρίδων, κλάδου ΠΕ Χηµικών Μηχανικών
Φραγκούλη Αµαλία, κλάδου ΠΕ11 Πληροφορικής
Μαρκεσίνη Αναστασία, κλάδου ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών,
Κοψιδά Μαρία, ΤΕ 3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών

Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως του άρθρου 217,221 ,132
2. την µε αριθµ. 17584/16-10-2020/ Α∆ΑΜ:20SYMB007494195 σύµβαση για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» στα πλαίσια του έργου «REcycling strategies for the COastal sustainable waste management
towards R&D Innovation (RE.CO.RD)» που έχει ενταχθεί και χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα
Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2014 -2020» MIS 5003457 µεταξύ του ∆ήµου και του Ανάδοχου,
«ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φ. ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» µε διακριτικό τίτλο «ΙΟΝΙΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ»,
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Μπουµπουλίνας & Στουρνάρα 1, Τ.Κ. 31100- Λευκάδα, Α.Φ.Μ. 800605297, ∆.Ο.Υ. Λευκάδας , και ιδίως τα άρθρ.2
«Η διάρκεια της σύµβασης εκτιµάται σε τρεις (3) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης που µπορεί να παραταθεί
εφόσον παραταθεί η διάρκεια του συνολικού έργου….Στα πλαίσια αυτά, µετά από αιτιολογηµένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής, ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από την ηµεροµηνία
κατάθεσης, µπορεί να παρατείνεται η κατάθεση συγκεκριµένου παραδοτέου, σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες
περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου» καθώς και το άρθρο 10 σύµφωνα µε το οποίο «Η
παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύµβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την αρµόδια Οµάδα
∆ιοίκησης Έργου (Ο.∆.Ε.) η οποία θα συσταθεί αρµοδίως για το συγκεκριµένο έργο η οποία και θα εισηγείται στο
αποφαινόµενο όργανο για όλα τα ζητήµατα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της
σύµβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη
τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήµατα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειµένου και παράταση της
διάρκειας της σύµβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016»,
3. Την από 11-11-2020 συµφωνία µεταξύ της Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του
Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» και του επικεφαλής εταίρου ∆ήµου Otranto της πράξης "Στρατηγικές
ανακύκλωσης για την αειφόρο παράκτια διαχείριση αποβλήτων προς την καινοτοµία Έρευνας και Τεχνολογίας
(RECYCLING STRATEGIES FOR THE COASTAL SUSTAINABLE WASTE MANAGEMENT TOWARDS R&D
INNOVATION)" στο πρόγραµµα INTERREG V-A GREECE-ITALY µε κωδικό ΟΠΣ 5003457 σχετικά µε την
παράταση της πράξης έως 28-02-2020,
4. Το µε αριθµ.2/5-01-2021 αίτηµα του αναδόχου , που πρωτοκολλήθηκε στον ∆ήµο Με αριθµ.296/7-01-2021, για
παράταση της σύµβασης έως και την 28-02-2020, «…λόγω δυσκολίας εξεύρεσης ενδιαφεροµένων ( γι αυτό τον
λόγο έγιναν και δύο προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων των ενδιαφεροµένων) και την αναστολή λειτουργίας της
επιχείρησης από 7-11-2020 έως 7-01-2021 σύµφωνα µε την αρ. ∆οα/γπ ΟΙΚ. 71342/6-11-2020 Κοινή Υπουργική
Απόφαση «Έκτακτα µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον περαιτέρω κίνδυνο διασποράς του κορονοϊού
COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας…»,το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος,
5. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ∆1α/Γ.Π.οικ.: 71342 - ΦΕΚ 4899/Β/6-11-2020 «Έκτακτα µέτρα προστασίας της
δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για
το διάστηµα από το Σάββατο 7 Νοεµβρίου 2020 έως και τη ∆ευτέρα 30 Νοεµβρίου 2020»
6. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ∆1 α/ΓΠ.οικ.: 76629 - ΦΕΚ 5255/Β/28-11-2020 «Έκτακτα µέτρα προστασίας της
δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για
το διάστηµα από τη ∆ευτέρα 30 Νοεµβρίου 2020 έως και τη ∆ευτέρα 7 ∆εκεµβρίου 2020» (Αντικαταστάθηκε) ,
7. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ∆1α/ΓΠ.οικ.: 78363 - ΦΕΚ 5350/Β/5-12-2020 «Έκτακτα µέτρα προστασίας της
δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού CGVID - 19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστηµα από τη ∆ευτέρα 7 ∆εκεµβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη ∆ευτέρα 14 ∆εκεµβρίου 2020 και ώρα
6:00» (Καταργήθηκε)
8. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ∆1α/ΓΠ.οικ. 80189 - ΦΕΚ 5486/Β/12-12-2020 «Έκτακτα µέτρα προστασίας της
δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για
το διάστηµα από την Κυριακή 13 ∆εκεµβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέµπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα
6:00.» (Αντικαταστάθηκε)
9.Κοινή Υπουργική Απόφαση ∆1α/ΓΠ.οικ.: 80588 - ΦΕΚ 5509/Β/15-12-2020 Αντικατάσταση της υπό στοιχεία
∆Ια/Γ.Π.οικ. 80189/12.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας από
τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστηµα από την
Κυριακή 13 ∆εκεµβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέµπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β' 5486)
(Καταργηµένη)
10.Κοινή Υπουργική Απόφαση ∆1α/ΓΠ.οικ.: 2 - ΦΕΚ 1/Β/2-1-2021 «Έκτακτα µέτρα προστασίας της δηµόσιας
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το
διάστηµα από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη ∆ευτέρα 11 Ιανουάριου 2021 και ώρα 6:00.»
επιπλέον,
5.το άρθρο 132 παρ.1γ του ν.4412/16 σύµφωνα µε το οποίο οι συµβάσεις µπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα
διαδικασία σύναψης σύµβασης – µεταξύ άλλων – όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από µια
επιµελή αναθέτουσα αρχή,
β) η τροποποίηση δεν µεταβάλλει τη συνολική φύση της σύµβασης,
γ) οποιαδήποτε αύξηση της τιµής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύµβασης.
Τέτοια απρόβλεπτη περίσταση είναι συντρέχει µε τον κίνδυνο της εµφάνισης και διασποράς του κορονοϊού
COVID-19. Αυτό εξάλλου αποδεικνύεται από την έκδοση εκ µέρους της Κυβέρνησης πολλαπλών πράξεων
νοµοθετικού περιεχοµένου, οι οποίες µε βάση το άρθρο 44 του Συντάγµατος λαµβάνουν χώρα «σε έκτακτες
περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης».
και επειδή
- το υποβληθέν αίτηµα του αναδόχου είναι εµπρόθεσµο,
- δεν προκύπτει υπαιτιότητα του Αναδόχου καθώς συντρέχει απρόβλεπτη περίσταση µε τον κίνδυνο της εµφάνισης
και διασποράς του κορονοϊού COVID-19. Αυτό εξάλλου αποδεικνύεται από την έκδοση εκ µέρους της Κυβέρνησης
πολλαπλών πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου, οι οποίες µε βάση το άρθρο 44 του Συντάγµατος λαµβάνουν χώρα
«σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης».,
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-η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από µια επιµελή
αναθέτουσα αρχή,
- η τροποποίηση δεν µεταβάλλει τη συνολική φύση της σύµβασης,
-δεν προβλέπεται αύξηση της τιµής άρα δεν τίθεται θέµα υπέρβασης του 50% της αξίας της αρχικής σύµβασης,
-απρόσκοπτα και επιτυχώς θα ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείµενο του έργου,
-η αιτούµενη παράταση ( έως 28-02-2020) δεν υπερβαίνει το 50% της συνολικής διάρκειας της σύµβασης,
προτείνει προς τη Οικονοµική Επιτροπή
την έγκριση παράτασης διάρκειας της µε αριθµ. 17584/16-10-2020/ Α∆ΑΜ:20SYMB007494195 σύµβασης για Για
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» στα πλαίσια του έργου «REcycling strategies for the COastal
sustainable waste management towards R&D Innovation (RE.CO.RD)» που έχει ενταχθεί και χρηµατοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2014 -2020» MIS 5003457, και έχει υπογραφεί
µεταξύ του ∆ήµου και του Αναδόχου, «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φ. ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» µε διακριτικό τίτλο
«ΙΟΝΙΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ», 28-02-2021, για τους για τους ανωτέρω λόγους και µη υπαιτιότητας του αναδόχου
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται…»
Κατόπιν των ανωτέρω
Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή
Να αποφασίσει περί:
- έγκρισης του από 14-1-2021 πρακτικού της Οµάδας που διοικεί το έργο
- την έγκριση της τροποποίησης
ως προς το άρθρο 2 της υπ΄αριθµ. της αριθµ. 17584/16-10-2020/
Α∆ΑΜ:20SYMB007494195 σύµβασης για Για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» στα πλαίσια του
έργου
«REcycling strategies for the COastal sustainable waste management towards R&D Innovation
(RE.CO.RD)» που έχει ενταχθεί και χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Εδαφικής Συνεργασίας
Ελλάδα – Ιταλία 2014 -2020» MIS 5003457, και έχει υπογραφεί µεταξύ του ∆ήµου και του Αναδόχου, «ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Φ. ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» µε διακριτικό τίτλο «ΙΟΝΙΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ», σε ότι αφορά στην
παράταση διάρκειας της σύµβασης, για τους για τους ανωτέρω λόγους και µη υπαιτιότητας του αναδόχου
Κατά τα λοιπά να ισχύει η µε αριθµ. 17584/16-10-2020/ Α∆ΑΜ:20PROC007124330 σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου
και του Αναδόχου,
-Να εξουσιοδοτηθεί ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών για την υπογραφή της τροποποιηµένης σύµβασης.»
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 έγκριση του από 14-1-2021 πρακτικού της Οµάδας που διοικεί το έργο,
Την έγκριση της τροποποίησης
ως προς το άρθρο 2 της υπ΄αριθµ. 17584/16-10-2020/
Α∆ΑΜ:20SYMB007494195 σύµβασης για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» στα πλαίσια
του έργου «REcycling strategies for the COastal sustainable waste management towards R&D Innovation
(RE.CO.RD)» που έχει ενταχθεί και χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Εδαφικής
Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2014 -2020» MIS 5003457, και έχει υπογραφεί µεταξύ του ∆ήµου και του
Αναδόχου, «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φ. ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» µε διακριτικό τίτλο «ΙΟΝΙΟΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ», σε ότι αφορά στην παράταση διάρκειας της σύµβασης, έως 28/2/2021, για τους
ανωτέρω λόγους και µη υπαιτιότητας του αναδόχου.
Κατά τα λοιπά ισχύει η µε αριθµ. 17584/16-10-2020/ Α∆ΑΜ:20SYMB007494195 σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου
και του Αναδόχου,
- Εξουσιοδοτείται ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών, κ. Αναστάσιος Γαζής, για την υπογραφή της
τροποποιηµένης σύµβασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 17/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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