ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 10ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 117/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 28 του µηνός Απριλίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε
σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, µε την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (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), τις υπ΄αριθ.
18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ:
6048/28-4-2020 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
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Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
Βικέντιος Νικόλαος
Κατωπόδη Νίκη
Σέρβος Κων/νος
(αναπλ. Κων. ∆ρακονταειδή)
Γαζής Αναστάσιος
Τσιρογιάννης Γεώργιος
Γαζής Νικόλαος
(αναπλ. Σεβ. Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα)
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στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
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Τυπάλδος Νικόλαος
Μαργέλη Μαρία
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Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Η κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα συµµετείχε στην τηλεδιάσκεψη κατά την έναρξη της συζήτησης
ου
του 1 θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
ου
Ο κ. Γαζής Νικόλαος αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά την έναρξη της συζήτησης του 1 θέµατος
της ηµερήσιας διάταξης.
ο

ΘΕΜΑ 1 εκτός ηµερήσιας διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για τη σύναψη και ανάθεση δηµόσιας σύµβασης,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την εκτέλεση συγκεκριµένων υπηρεσιών: αποψίλωσης
της ανεπιθύµητης αυτοφυούς βλάστησης και αποµάκρυνσης προϊόντων αποψίλωσης δηµοτικών οδών και
κοινόχρηστων χώρων των ∆.Ε.Λευκάδας-Ελλοµένου-Απολλωνίων-Καρυάς -Σφακιώτών»
Εισηγητής: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα
εξής:
«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 στη σύναψη και ανάθεση δηµόσιας σύµβασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την
εκτέλεση συγκεκριµένων υπηρεσιών: αποψίλωσης της ανεπιθύµητης αυτοφυούς βλάστησης και αποµάκρυνσης
προϊόντων αποψίλωσης δηµοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων των ∆.Ε.Λευκάδας-Ελλοµένου-ΑπολλωνίωνΚαρυάς -Σφακιώτών»




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
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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 σύναψη και ανάθεση δηµόσιας σύµβασης, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την εκτέλεση συγκεκριµένων υπηρεσιών: αποψίλωσης της ανεπιθύµητης
αυτοφυούς βλάστησης και αποµάκρυνσης προϊόντων αποψίλωσης δηµοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων
των ∆.Ε. Λευκάδας-Ελλοµένου-Απολλωνίων-Καρυάς -Σφακιώτών»
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός ∆ήµαρχος, έθεσε υπόψη των µελών της
Επιτροπής τα εξής:
Σύµφωνα µε το άρθρο 117 «Ρύθµιση αρµοδιοτήτων Οικονοµικής Επιτροπής» του Ν.4674/2020-ΦΕΚ 53/11-032020 τευχ. Α΄, αντικαθίσταται η παρ. 1 του αρθρ. 61 του Ν.3979/2011 ως εξής: «1. Η οικονοµική επιτροπή,
µπορεί κατά την κρίση της, να αποφασίζει για τη σύναψη και ανάθεση δηµόσιας σύµβασης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την εκτέλεση συγκεκριµένων υπηρεσιών συλλογής και
µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και
δηµοτικών κτιρίων, καθώς και συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισµού, εφόσον οι σχετικές
πιστώσεις είναι εγγεγραµµένες στον προϋπολογισµό. Με την ως άνω απόφαση της οικονοµικής επιτροπής
καθορίζονται ιδίως το αντικείµενο των παρεχόµενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές
παρέχονται.»
Σύµφωνα µε την αρχή της οικονοµικότητας, εργασίες που εµπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων
τους, όπως αυτά περιγράφονται στις οικείες οργανικές διατάξεις, δεν επιτρέπεται να ανατίθενται σε τρίτους, µε
αποτέλεσµα την αδικαιολόγητη οικονοµική επιβάρυνση του προϋπολογισµού τους. Είναι δε κατ' εξαίρεση
δυνατή, στο βαθµό που αυτό επιβάλλεται από τις αρχές της αναγκαιότητας και της αποδοτικότητας, η
ανάθεση σε τρίτους ιδιώτες, φυσικά ή νοµικά πρόσωπά, είτε εργασιών, ειδικής φύσης, για την εκτέλεση των
οποίων απαιτείται προσωπικό µε εξειδικευµένες γνώσεις και εµπειρία, που δεν διαθέτει, σε κάθε συγκεκριµένη
περίπτωση, το ήδη υπηρετούν προσωπικό, είτε εργασιών, που εµπίπτουν µεν στα καθήκοντα του
υπηρετούντος προσωπικού, το οποίο όµως, εν όψει των εκάστοτε συγκεκριµένων πραγµατικών
συνθηκών, δεν επαρκεί ή αδυνατεί να εκτελέσει, είτε, τέλος, εργασιών που απαιτούν τη χρήση τεχνικών
µέσων που δεν διαθέτει η αρµόδια υπηρεσία (Ελ.Συν.Κλιµ.Τµ.7 Πράξη 89/2016 κ.α.).
Σύµφωνα µε το αριθµ. πρωτ.:ΕΣ.: 412/4-03-2020 έγγραφο µε Α∆ΑΜ: 20REQ006393389 το Τµ.Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου της ∆/νσης Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος αιτείται την ανάθεση
παροχής υπηρεσίας αποψίλωσης της ανεπιθύµητης αυτοφυούς βλάστησης και αποµάκρυνσης προϊόντων
αποψίλωσης δηµοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων των ∆.Ε.Λευκάδας-Ελλοµένου-Απολλωνίων-Καρυάς
Σφακιώτών.΄ Σύµφωνα µε την επισυναπτόµενη αυτού υπ΄αριθµ.1/2020 µελέτη
του Τµ.Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου της ∆/νσης Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος, η εργασία περιλαµβάνει
αποψίλωση µηχανικά είτε µε την χρήση αυτοκινούµενου µηχανήµατος χαρακτηρισµένου ως Μηχάνηµα Έργου
χορτοκοπτικό που θα φέρει τηλεσκοπικό βραχίονα, είτε µε την χρήση γεωργικού ελκυστήρα, ο οποίος θα φέρει
ως παρελκόµενο χορτοκοπτικό µε τηλεσκοπικό βραχίονα.
1.
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ: Αποψίλωση ανεπιθύµητης αυτοφυούς βλάστησης και
αποµάκρυνση προϊόντων αποψίλωσης δηµοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων, (cpv:77340000-5) 200
Χιλιόµετρο/52,00 € το χλµ., συνολικού προϋπολογισµού: 10.400,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 12.896,00 µε
Φ.Π.Α.24%
2.
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ: Αποψίλωση ανεπιθύµητης αυτοφυούς βλάστησης και
αποµάκρυνση προϊόντων αποψίλωσης δηµοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων.
77340000-5 (Κλάδεµα
δένδρων και θάµνων) 150χλµ/ 52,00€ το χλµ συνολικού προϋπολογισµού 7.800,00€ χωρίς Φ.Π.Α.24%,
9.672,00€ µε Φ.Π.Α.24%
3.
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΑΣ: Αποψίλωση ανεπιθύµητης αυτοφυούς βλάστησης και αποµάκρυνση
προϊόντων αποψίλωσης δηµοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων.
77340000-5 (Κλάδεµα δένδρων και
θάµνων)
150
χλµ/
52,00€ ανά χλµ. Συνολικού προϋπολογισµού
7.800,00€ χωρίς Φ.Π.Α.24%,
9.672,00€ µε Φ.Π.Α.24%
4.
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ: Αποψίλωση ανεπιθύµητης αυτοφυούς βλάστησης και
αποµάκρυνση προϊόντων αποψίλωσης δηµοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων.
77340000-5 (Κλάδεµα
δένδρων και θάµνων) 150
χλµ/
52,00€ ανά χλµ συνολικού προϋπολογισµού
7.800,00
χωρίς
Φ.Π.Α.24%, 9.672,00€ µε Φ.Π.Α.24%
5.
∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ : Αποψίλωση ανεπιθύµητης αυτοφυούς βλάστησης και
αποµάκρυνση προϊόντων αποψίλωσης δηµοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων.
77340000-5 (Κλάδεµα
δένδρων και θάµνων) 120χλµ/ 52,00€ ανά χλµ. συνολικού προϋπολογισµού
6.240,00€ χωρίς Φ.Π.Α.24%,
7.737,60€ µε Φ.Π.Α.24%
Η διάρκεια των παρεχοµένων υπηρεσιών είναι πέντε (5) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. Η δαπάνη θα
βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε.: 35-7336.003 «Εργασίες κοπής χόρτων στα οδικά δίκτυα και σε κοινόχρηστους
χώρους του ∆ήµου Λευκάδας» του εγκεκριµένου προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2020.
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Η ανάγκη της σύναψης της δηµόσιας σύµβασης προκύπτει λόγω αδυναµίας εκτέλεσης των συγκεκριµένων
προαναφερόµενων υπηρεσιών µε ίδια µέσα του δήµου, αφού ελλείπει/δεν επαρκεί το προσωπικό: υπηρετούν
προσωπικό για υπηρεσίας Πρασίνου δύο κηπουροί και παντελής έλλειψη ειδικού χειρίστη για το αυτοκινούµενο
µηχάνηµα που φέρει τηλεσκοπικό βραχίονα.
Κατόπιν των ανωτέρω,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Η Οικονοµική Επιτροπή να
α)διαπιστώσει αδυναµία εκτέλεσης υπηρεσιών αποψίλωσης της ανεπιθύµητης αυτοφυούς βλάστησης και
αποµάκρυνσης προϊόντων αποψίλωσης δηµοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων των ∆.Ε.ΛευκάδαςΕλλοµένου-Απολλωνίων-Καρυάς Σφακιώτών , αφού ελλείπει/δεν επαρκεί το προσωπικό υπηρετούν προσωπικό
για υπηρεσίας Πρασίνου δύο κηπουροί και παντελής έλλειψη ειδικού χειρίστη για το αυτοκινούµενο µηχάνηµα
που φέρει τηλεσκοπικό βραχίονα.
β) αποφασίσει για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) για την
εκτέλεση εργασιών που είναι η αποψίλωση της αυτοφυούς βλάστησης που βρίσκεται στις τάφρους, τα πρανή και
τα ερείσµατα των οδών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων στα όρια των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Λευκάδας –
Ελλοµένου – Απολλωνίων – Καρυάς – Σφακιωτών. Το έργο περιλαµβάνει τον καθαρισµό συνολικά 770
χιλιοµέτρων υπολογιζόµενα και από τις δύο πλευρές του οδικού δικτύου και κοινόχρηστων χώρων των
∆ηµοτικών Ενοτήτων Λευκάδας – Ελλοµένου – Απολλωνίων – Καρυάς – Σφακιωτών. Η εργασία θα γίνεται µε
µηχανήµατα του αναδόχου και µε προσωπικό καθαρισµού του αναδόχου, συνολικού προϋπολογισµού 49.649,60
Ευρώ µε το Φ.Π.Α. 24% και θα χρηµατοδοτηθεί από Ι∆ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Η διάρκεια των παρεχοµένων
υπηρεσιών είναι πέντε (5) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του
Κ.Α.Ε.: 35-7336.003 «Εργασίες κοπής χόρτων στα οδικά δίκτυα και σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου
Λευκάδας» του εγκεκριµένου προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2020.»
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.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
α) διαπιστώνει αδυναµία εκτέλεσης υπηρεσιών αποψίλωσης της ανεπιθύµητης αυτοφυούς βλάστησης και
αποµάκρυνσης προϊόντων αποψίλωσης δηµοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων των ∆.Ε. ΛευκάδαςΕλλοµένου- Απολλωνίων- Καρυάς Σφακιώτών αφού ελλείπει/δεν επαρκεί το προσωπικό υπηρετούν προσωπικό
για υπηρεσίες Πρασίνου δύο κηπουροί και παντελής έλλειψη ειδικού χειρίστη για το αυτοκινούµενο µηχάνηµα
που φέρει τηλεσκοπικό βραχίονα.
β) αποφασίζει για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147)
για την εκτέλεση εργασιών που είναι η αποψίλωση της αυτοφυούς βλάστησης που βρίσκεται στις τάφρους, τα
πρανή και τα ερείσµατα των οδών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων στα όρια των ∆ηµοτικών Ενοτήτων
Λευκάδας – Ελλοµένου – Απολλωνίων – Καρυάς – Σφακιωτών. Το έργο περιλαµβάνει τον καθαρισµό συνολικά
770 χιλιοµέτρων υπολογιζόµενα και από τις δύο πλευρές του οδικού δικτύου και κοινόχρηστων χώρων των
∆ηµοτικών Ενοτήτων Λευκάδας – Ελλοµένου – Απολλωνίων – Καρυάς – Σφακιωτών. Η εργασία θα γίνεται µε
µηχανήµατα του αναδόχου και µε προσωπικό καθαρισµού του αναδόχου, συνολικού προϋπολογισµού 49.649,60
Ευρώ µε το Φ.Π.Α. 24% και θα χρηµατοδοτηθεί από Ι∆ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Η διάρκεια των παρεχοµένων
υπηρεσιών είναι πέντε (5) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του
Κ.Α.Ε.: 35-7336.003 «Εργασίες κοπής χόρτων στα οδικά δίκτυα και σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου
Λευκάδας» του εγκεκριµένου προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2020.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 117/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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