ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 27ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 304/2020
Στην Λευκάδα σήμερα στις 19 του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00,
ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, στο Δημαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ
ΘΥΡΩΝ», σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ.
18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ:
13912/14-8-20 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.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
1 Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Κατωπόδη Νίκη
2 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
3 Γαζής Αναστάσιος
3
4 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
4
5 Μαργέλη Μαρία
5
6 Βικέντιος Νικόλαος
6
7 Τυπάλδος Νικόλαος
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 Δήμου Λευκάδας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ.
Δρακονταειδή Κων/νο.
ο

ΘΕΜΑ 5 : Απόφαση Ο.Ε. περί τροποποίησης της με αριθμ. 10660/30 -06-2020 σύμβασης παροχής υπηρεσίας
μεταφοράς αστικών στερεών αποβλήτων.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τα εξής:
«Σύμφωνα με το άρθρο 72 άρθρ.1περιπτ.η του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την
Α
παρ.9 του αρ.10 του Ν.4625/19, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του
φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 ορίζονται τα ακόλουθα:
«Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4, οι
συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το Βιβλίο Ι,
εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών:
α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 και
β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών
και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων.
Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.
Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των
διαδοχικών τροποποιήσεων…»
Οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται αθροιστικά, προκειμένου να ισχύει ο κανόνας των «de
minimis" /ήσσονος άξίας τροποποιήσεων και για συμβάσεις υπηρεσιών του Βιβλίου Ι είναι σωρευτικά οι ακόλουθες:
1.Η αξία της τροποποίησης να είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των Οδηγιών και ειδικότερα
για τις δημόσιες συμβάσεις του Βιβλίου Ι όπως έχουν μεταφερθεί στο άρθρο 5 του ν. 4412/2016.
Η εν λόγω τροποποίηση θεωρείται ελλάσσονος αξίας τροποποίηση και, κατά συνέπεια, επιτρεπτή, εφόσον
πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις που εκτίθενται στη συνέχεια. (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 22/2017)
Στο άρθρο 132 παρ. 2 του ν. 4412/2016, η κατάρτιση τροποποιητικών συμβάσεων υπηρεσιών είναι επιτρεπτή,
μεταξύ άλλων, όταν η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη αφενός μεν των 209.000 ευρώ (εκτός Φ.Π.Α.)
για τις μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές, αφετέρου δε του 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης, υπό την
προϋπόθεση να παραμένει αμετάβλητη η συνολική φύση της σύμβασης. Με τη διάταξη δε αυτή παρέχεται η
ευχέρεια στα συμβαλλόμενα μέρη να τροποποιήσουν, εντός των ως άνω ορίων, την αρχική σύμβαση, εφόσον δεν
μεταβάλλουν τη συνολική φύση της σύμβασης, χωρίς, ωστόσο, να απαιτείται επαλήθευση αν πρόκειται για
ουσιώδη ή μη τροποποίηση. (Ελ.Συν.Τμ.6 Απόφαση 449/2018).
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2. Η αξία της τροποποίησης να μην υπερβαίνει ορισμένο ανώτατο ποσοστό
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η αξία της «ήσσονος αξίας» τροποποίησης, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10% της
αξίας της αρχικής σύμβασης για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016.
3. Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης
Οι «ήσσονος αξίας» τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης, ακόμη και αν τηρούν τις προϋποθέσεις του
περιορισμού της αξίας, οι οποίες εκτέθηκαν ανωτέρω, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να μεταβάλλουν τη
συνολική φύση της αρχικής σύμβασης.
Υπό το πρίσμα αυτό, τροποποίηση, η οποία μεταβάλλει το είδος ή το αντικείμενο της αρχικής σύμβασης (πχ. από
σύμβαση προμηθειών σε σύμβαση υπηρεσιών ή έργων, θεωρείται μη επιτρεπτή τροποποίηση, ακόμη και αν
πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις και, κατά συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή, στην περίπτωση αυτή, οφείλει να
προβεί σε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Ο Δήμος Λευκάδας υπέγραψε τη με αριθμ. 10660/30 -06-2020 σύμβαση με την εταιρεία με την επωνυμία
«EN.ACT. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για μεταφορά στερεών αστικών αποβλήτων
από τη θέση Αλυκές του Δήμου Λευκάδας στον ΧΥΤΑ 3ης ΓΕΝ Ν.Αιτωλοακαρνανίας, συνολικής αξίας 83.437,12€,
με διάρκεια μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων.
Σύμφωνα με το άρθρο 7 της προαναφερόμενης με αριθμ. 10660/30 -06-2020 σύμβασης ορίζεται ότι « Η
σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης
του αρμοδίου οργάνου.»
Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 10 της ανωτέρω σύμβασης « Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της
Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από το Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και
Συντήρησης Πρασίνου της Δ/νσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος η οποία και θα εισηγείται στο Δημοτικό
Συμβούλιο 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.».
Το γεγονός ότι εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη μεταφοράς αστικών στερεών αποβλήτων στον ΧΥΤΑ 3ης ΓΕΝ
Ν. Αιτωλοακαρνανίας για λόγους δημόσιας υγείας/αποτροπής υγειονομικού κινδύνου, ανάγκη που επιτείνεται και
από το δεύτερο κύμα εμφάνισης και διασποράς του κορωναϊου, καθώς και την επίσπευση της διαδικασίας σε
περίοδο θερινή και υψηλών θερμοκρασιών.
Το γεγονός ότι υπάρχει υπόλοιπο πίστωσης στον Κ.Α. 20-6277.003 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού
οικ.έτους 2020 ύψους 11.925,02€.
Το με αριθμ. 14119/19-08-2020 έγγραφο του Δήμου Λευκάδας στον Ανάδοχο για παροχή σύμφωνης
γνώμης για ήσσονος αξίας τροποποίηση της με αριθμ. 10660/30 -06-2020 σύμβασης κατά δέκα τοις εκατό
(10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης
Τη παροχή σύμφωνης γνώμης από τον ανάδοχο.
Το από 19-08-2020 πρακτικό του Προϊσταμένου Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης
Πρασίνου της Δ/νσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, σύμφωνα με το οποίο γνωμοδοτεί για ήσσονος αξίας
τροποποίηση της με αριθμ. 10660/30-06-2020 σύμβασης κατά δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής
σύμβασης, με διάρκεια μέχρις εξαντλήσεως των ποσοτήτων ως εξής:

Τιμή
Μονάδας σε €

Δαπάνη σε €

520

1,54

800,80

19760

0,30

5,928

Αθροισμα εργασιών

6.728,80

Ποσότητα

Ομάδα Γενικών εργασιών
1

2

Φορτοεκφόρτωση υλικών επί
αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά
μέσα (ΟΙΚ10.1.2)
Μεταφορές με αυτοκίνητο
οποιουδήποτε υλικού, δια μέσου
οδών καλής βατότητας (ΟΙΚ10.7.1)

1.1 ΟΙΚ1104

tn

1.2 ΟΙΚ1136

tnKm

Φ.Π.Α. 24%
1.614,91
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.
8.343,71
λόγω του η (α) αξία της τροποποίησης 8.343,71€ είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των Οδηγιών:
209.000 ευρώ (εκτός Φ.Π.Α.), (β) η αξία της τροποποίησης δεν υπερβαίνει το ορισμένο ανώτατο ποσοστό
του 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης ήτοι του ποσού των 8.343,71€ και (γ) η τροποποίηση δεν
μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.
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Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει περί έγκρισής του ανωτέρω πρακτικού.
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 δ/ξεις του Ν. 4412/2016.

Ειδος
Μονάδας

Εργασία

Κωδικός
Αναθεώρησ
ης

α/α

Αριθμός
Τιμολογίου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
την έγκριση (α) του από 19-08-2020 πρακτικού του Προϊσταμένου Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και
Συντήρησης Πρασίνου της Δ/νσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, και (β) της ήσσονος αξίας τροποποίησης
της με αριθμ. 10660/30-06-2020 σύμβασης κατά δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης, με
διάρκεια μέχρις εξαντλήσεως των ποσοτήτων ως εξής:

Τιμή
Μονάδας σε €

Δαπάνη σε €

520

1,54

800,80

19760

0,30

5,928

Αθροισμα εργασιών

6.728,80

Ποσότητα

Ομάδα Γενικών εργασιών
1

2

Φορτοεκφόρτωση υλικών επί
αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά
μέσα (ΟΙΚ10.1.2)
Μεταφορές με αυτοκίνητο
οποιουδήποτε υλικού, δια μέσου
οδών καλής βατότητας (ΟΙΚ10.7.1)

1.1 ΟΙΚ1104

tn

1.2 ΟΙΚ1136

tnKm

Φ.Π.Α. 24%
1.614,91
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.
8.343,71
λόγω του η (α) αξία της τροποποίησης 8.343,71€ είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των Οδηγιών:
209.000 ευρώ (εκτός Φ.Π.Α.), (β) η αξία της τροποποίησης δεν υπερβαίνει το ορισμένο ανώτατο ποσοστό
του 10% της αξίας της αρχικής σύμβασης ήτοι του ποσού των 8.343,71€ και (γ) η τροποποίηση δεν
μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 304/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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