ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 1ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 15/2021
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 13 : Απόφαση Ο.Ε. περί τροποποίησης της µε αριθµ.543/2020 απόφασής της περί ανάθεσης προµήθειας
και εγκατάστασης υπόγειων κάδων απορριµµάτων ∆ήµου Λευκάδας, συνολικού προϋπολογισµού 53.270,40 ευρώ
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%, ως προς την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
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)
το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018: «∆εν απαιτείται απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου για την
εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης έργου, προµήθειας ή γενικής υπηρεσίας. […]»,
2)
το άρθρο 40 του Ν.4735/20 (ΦΕΚ-197 Α/12-10-20), όπως ισχύει 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.[…]»,
3)
το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την
έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης κατά το άρθρο 61.»,
4)
τη µε αριθµ. 318/2020 µελέτη µε τίτλο «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑ∆ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» που συντάχθηκε από τη ∆/νση
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου και αφορά στην προµήθεια & εγκατάσταση υπόγειων κάδων αποθήκευσης
απορριµµάτων χωρ. 3m³ περίπου έκαστος (συνολικά 4 τεµ), προκειµένου να συνεχιστεί η ανάπτυξη του
προγράµµατος εναλλακτικού συστήµατος συλλογής απορριµµάτων στον ∆ήµο ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες

1

υγιεινής αποθήκευσης των απορριµµάτων σε σηµεία της πόλεως που παρουσιάζουν χωροταξικές δυσκολίες µε
χρήση των κοινών τροχήλατων κάδων ή σε σηµεία που απαιτούν αισθητική και αρχιτεκτονική αναβάθµιση του
περιβάλλοντα χώρου τους. Εκτιµώµενη αξία της σύµβασης είναι το συνολικό ποσό των 53.270,40 Ευρώ. Το έργο
έχει ενταχθεί στο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα του Πράσινου Ταµείου “∆ράσεις περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” , στον
Άξονα Προτεραιότητας 1: “Αστική Αναζωογόνηση 2018” , σε συνέχεια της µε αριθµ.πρωτ.5182/9-10-2017 και
κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ – 2017» πρόσκλησης του Πράσινου Ταµείου. Χρηµατοδοτείται µε
42.385,90€ από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ και 10.884,50€ από ανταποδοτικά τέλη. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε
εξήντα (60) ηµέρες από την υπογραφή του συµφωνητικού,
5)
το αριθµ. εσ. πρωτ.2773/22-12-2020 αίτηµα µε Α∆ΑΜ: 20REQ007906776 πρωτογενές τεκµηριωµένο
αίτηµα της ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
6)
την υπ’ αριθµ.24106/22-12-2020 (Α∆Α:6Ε6ΖΩΛΙ-Γ87& Α∆ΑΜ:20REQ007907450),
απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης και βεβαίωση του Αναπληρωτή Προϊσταµένου της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη
διαθέσιµου ποσού που αφορά στο οικ. έτος 2020, τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του
Π.∆. 80/2016 και τη δέσµευση στο οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων,
7)
τη µε αριθµ. 543/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η προµήθεια και
εγκατάσταση υπόγειων κάδων αποθήκευσης απορριµµάτων µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής µε συνοπτικό διαγωνισµό, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές
και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού, µε ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού στις 18-01-2021, και
-επειδή η δηµοσίευση της διακήρυξης δεν έγινε κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος, λόγω φόρτου εργασίας
καθώς διανυόταν περίοδος ολοκλήρωσης εργασιών οικονοµικού έτους 2020,
-επειδή σύµφωνα µε την παρ. 4 του αρθρ.2 του Π.∆.80/16 όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του αρθρ.40 του
ν.4701/20, ΦΕΚ 128 Α/30-06-2020, ορίζεται ότι: «Ειδικά όσον αφορά στις δαπάνες για την πραγµατοποίηση
προµηθειών, παροχή υπηρεσιών, διενέργεια µισθώσεων και εκτέλεση δηµοσίων έργων, η απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης εκδίδεται πριν από την υπογραφή της σχετικής διακήρυξης όπου απαιτείται, από το αρµόδιο
όργανο του φορέα, εφόσον η προκαλούµενη δαπάνη από τις ανωτέρω αιτίες πρόκειται να βαρύνει εν όλω ή
εν µέρει το τρέχον οικονοµικό έτος....»
-επειδή η προκαλούµενη δαπάνη για την προµήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων αποθήκευσης
απορριµµάτων προβλέπεται να βαρύνει εν όλω το τρέχον οικονοµικό έτος,
- επειδή µε την έναρξη του τρέχοντος οικονοµικού έτους δεν καθίστατο δυνατή η έκδοση αποφάσεων αναλήψεων
καθώς ο προϋπολογισµός του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2021 βρίσκεται στο στάδιο διεξαγωγής έλεγχου
νοµιµότητας από τον αρµόδιο φορέα - Απ/νη ∆ιοίκηση Πελ/σου, ∆.Ελλάδας και Ιονίου, και ως εκ τούτου και η
δηµοσίευσή του,
εισηγούµαστε
την ακύρωση του όρου του διαγωνισµού που αφορά την ηµεροµηνία διενέργειας (ήτοι τις 18-01-2021) του
συνοπτικού διαγωνισµού προµήθειας και εγκατάστασης υπόγειων κάδων απορριµµάτων ∆ήµου Λευκάδας,
συνολικού προϋπολογισµού 53.270,40 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% για τους ανωτέρω λόγους.
Η Οικονοµική Επιτροπή, όταν πληρωθούν οι προϋποθέσεις για την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της σχετικής
δαπάνης να καθορίσει την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού µε νεότερη απόφασή της.»

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 ακύρωση του όρου του διαγωνισµού που αφορά την ηµεροµηνία διενέργειας (ήτοι τις 18-01-2021) του
συνοπτικού διαγωνισµού προµήθειας και εγκατάστασης υπόγειων κάδων απορριµµάτων ∆ήµου Λευκάδας,
συνολικού προϋπολογισµού 53.270,40 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% για τους ανωτέρω λόγους.
Η Οικονοµική Επιτροπή, όταν πληρωθούν οι προϋποθέσεις για την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της
σχετικής δαπάνης θα καθορίσει την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού µε νεότερη απόφασή της.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 15/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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