ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 27ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 440/2019
Στη Λευκάδα σήµερα στις 18 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2019, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 ήρθε σε
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας
(Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 25232/13-12-2019 πρόσκληση
του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε τις δ/ξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και τις δ/ξεις του άρθρου 177 του
Ν. 4635/2019.
Προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Γληγόρης Παναγιώτης λόγω απουσίας του
Προέδρου ∆.Σ.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα τριάντα τρία (33) µέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου ήταν:
Παρόντες
Απόντες
1
Γληγόρης Παναγιώτης (Προεδρεύων)
1
Ρόκκος Στυλιανός
2
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2
Κατωπόδη Νίκη
3
Βικέντιος Νικόλαος
3
Σολδάτος Θεόδωρος
4
Τυπάλδος Νικόλαος
4
Σαρανταένας Ιωάννης
5
Λύγδας Σπυρίδων
5
Σκληρός Φίλιππος
6
Λιβιτσάνος Ιωάννης
6
7
Βερύκιος Σπυρίδων
7
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα κλήθηκαν)
8
Μαργέλη Μαρία
8
9
Ζουριδάκης Ευτύχιος
9
10
Σολδάτος Γεώργιος
10
11
Γιαννιώτης Παναγιώτης
11
12
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
12
13
∆ρακονταειδής Κων/νος
13
14
Σέρβος Κων/νος
14
15
Περδικάρης Αθανάσιος
15
16
Χαλικιάς Ευάγγελος
16
17
Γληγόρης Χρήστος
17
18
Βλάχου Ειρήνη
18
19
Γαζής Αναστάσιος
19
20
Αργυρός Νικόλαος
20
21
Γληγόρης Κων/νος
21
22
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
22
23
Μελάς Γεράσιµος
23
24
Γαζής Νικόλαος
24
25
Λάζαρης Απόστολος
25
26
Βερροιώτης Ευάγγελος
26
27
Βεροιώτης Αλέξανδρος
27
28
Ζαβιτσάνος Πέτρος
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος ∆. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
ο
Προτάχθηκε το 9 θέµα της Η.∆. οµόφωνα και συζητήθηκε µετά το 1 θέµα της Η.∆.
ου
ου
Ο ∆.Σ. Γαζής Νικόλαος, αποχώρησε µετά την συζήτηση του 2 Ε.Η.∆. θέµατος και πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
και επέστρεψε κατά την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Χαλικιάς Ευάγγελος, ∆ρακονταειδής Κων/νος, Περδικάρης Αθανάσιος και Γιαννούτσος Χαράλαµπος αποχώρησαν πριν
ου
την συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Ζαβιτσάνος Πέτρος, Γαζής Αναστάσιος, Μαργέλη Μαρία, Σολδάτος Γεώργιος, Βλάχου Ειρήνη, Αργυρός Νικόλαος,
ου
Τυπάλδος Νικόλαος αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
ου
ου
Ο ∆.Σ. Λιβιτσάνος Ιωάννης αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 5 θέµατος και επέστρεψε πριν τη συζήτηση του 15 θέµατος
της Η.∆.
ου
ου
Ο ∆.Σ. Βερύκιος Σπυρίδων αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 5 θέµατος και επέστρεψε πριν τη συζήτηση του 18 θέµατος
της Η.∆.
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Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οχτώ (28)
µέλη, ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης
ο

ης

ΘΕΜΑ 12 της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 27 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. περί ανάκλησης της µε αριθµ.379/2019 (Α∆Α:ΨΟ∆ΤΩΛΙ-3ΥΘΙ) απόφασης ∆.Σ. συγκρότησης
επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων για: α) την «Παροχή υπηρεσιών Συµβούλου
Υποστήριξης Έργου RE.CO.R.D.» και β) για παροχή υπηρεσιών για «Σχεδιασµό και υλοποίηση τριών επιδεικτικών
δράσεων ανακύκλωσης σε παραλίες της Λευκάδας»
Εισηγητής: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος
∆ιορθώνεται ο τίτλος του θέµατος στο ορθό «Απόφαση ∆.Σ. περί ανάκλησης της µε
αριθµ.379/2019/Α∆Α:ΨΟ∆ΤΩΛΙ-3ΥΙ απόφασης ∆.Σ. συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής
υπηρεσιών των δηµόσιων συµβάσεων για α) «Παροχή υπηρεσιών Συµβούλου υποστήριξης έργου RE.CO.R.D.» και
β) για παροχή υπηρεσιών για «Σχεδιασµό και υλοποίηση τριών επιδεικτικών δράσεων ανακύκλωσης σε παραλίες
της Λευκάδας».
Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος Καλός, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών του ∆ηµ. Συµβουλίου,
τα εξής:
«Με την αριθµ.379/2019-Α∆Α:ΨΟ∆ΤΩΛΙ-3Υ1 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου συγκροτήθηκε η Επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών «ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» και «ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΕΠΙ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» του έργου
διασυνοριακής συνεργασίας «REcycling strategies for the COastal sustainable waste management towards R&D
Innovation (RE.CO.RD)», που έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG
Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, MIS 5003457, χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο», βάσει του άρθρου 65 παρ.1 του Ν.3852/2010 σύµφωνα µε το οποίο «Το
δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν το δήµο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του
νόµου στην αρµοδιότητα του δηµάρχου ή άλλου οργάνου του δήµου ή το ίδιο το δηµοτικό συµβούλιο µεταβίβασε σε
επιτροπή του»
Ωστόσο, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ.1-ιδ του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 3 του
Ν.4623/19, ΦΕΚ-134 Α/09-08-2019 «1. Η οικονοµική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρµόδιο για τον έλεγχο και
την παρακολούθηση της οικονοµικής λειτουργίας του δήµου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές,
ελεγκτικές και γνωµοδοτικές αρµοδιότητες:…ιδ)Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συµβάσεις έργου,
µελετών, υπηρεσιών και προµηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισµού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται
στην αρµοδιότητα του ∆ηµάρχου για την απευθείας ανάθεση,
σε συνδυασµό µε το άρθρο 221 παρ.11-δ του Ν.4412/2019 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την παρ. 27 του
άρθρ.43 του Ν.4605/19 ΦΕΚ-52 Α/1-4-19 σύµφωνα µε το οποίο «δ) Για την παραλαβή του αντικειµένου τµηµατικού
ή συνολικού σύµβασης παροχής υπηρεσιών συγκροτείται τριµελής Επιτροπή παραλαβής µε απόφαση του
αρµόδιου αποφαινοµένου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής ή του Φορέα Εκτέλεσης της Σύµβασης.»,
Κατόπιν των ανωτέρω συνάγεται το συµπέρασµα ότι η παραπάνω απόφαση ελήφθη αναρµοδίως από το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο και ως εκ τούτου
εισηγούµαστε
την ανάκληση της µε αριθµ. 379/2019/Α∆Α:ΨΟ∆ΤΩΛΙ-3ΥΙ απόφασης ∆.Σ. συγκρότησης Επιτροπής
παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών «ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» και «ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΕΠΙ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» του έργου
διασυνοριακής συνεργασίας «REcycling strategies for the COastal sustainable waste management towards R&D
Innovation (RE.CO.RD)»λόγω λήψης της από µη αρµόδιο προς τούτο όργανο.»
Το ∆.Σ. µετά από συζήτηση επί του θέµατος και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την ανάκληση της µε αριθµ. 379/2019/Α∆Α:ΨΟ∆ΤΩΛΙ-3ΥΙ απόφασης ∆.Σ. συγκρότησης Επιτροπής
παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών «ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» και «ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΕΠΙ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» του έργου
διασυνοριακής συνεργασίας «REcycling strategies for the COastal sustainable waste management towards R&D
Innovation (RE.CO.RD)»λόγω λήψης της από µη αρµόδιο προς τούτο όργανο.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 440/19.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΛΗΓΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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