ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 22ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 265/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 24 του µηνός Ιουλίου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00,
ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, στο ∆ηµαρχείο, «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:
12056/20-7-20 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 Μαργέλη Μαρία
2 ∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
3 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
3
4 Αργυρός Νικόλαος (αναπλ.)
4
5 Γαζής Αναστάσιος
5
6 Κατωπόδη Νίκη
6
7 Βικέντιος 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 ∆ήµου Λευκάδας.
Ο κ. Αργυρός Νικόλαος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
Τυπάλδο Νικόλαο.
Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ου
Ο κ. Αργυρός Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.

ο:

ΘΕΜΑ 5
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση Πρακτικού Επιτροπής διενέργειας 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.
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, 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:
«Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ.θ και ιδ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «[…]θ) Αποφασίζει την
κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε µορφής δηµοπρασιών και
διαγωνισµών, για έργα, µελέτες, προµήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
διεξαγωγής και αξιολόγησης από µέλη της ή ειδικούς επιστήµονες, υπαλλήλους του δήµου ή δηµόσιους
υπαλλήλους. 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. […]»
Βάσει της 74/2020 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια για την
προµήθεια γάλακτος για το προσωπικό του ∆ήµου Λευκάδας, εκδόθηκε από το ∆ήµαρχο η µε αριθµ. 4497/13-032020 διακήρυξη του διαγωνισµού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ (Α∆ΑΜ:20PROC006432563).
Στον διαγωνισµό δεν υπήρξε καµία συµµετοχή.
Με την αριθµ.125/2020/Α∆Α:69Γ0ΩΛΙ-Ζ5Σ απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µαταιώθηκε η διαδικασία
ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης 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
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Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2014 -2020» MIS 5003457, διότι λόγω ανωτέρας
βίας δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης.
Σύµφωνα µε το άρθρ.106 παρ. 5 του ν.4412/16 σύµφωνα µε το οποίο ορίζεται ότι : «5. «Η αναθέτουσα
αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωµα, µετά από γνώµη του αρµοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα
µε τη µαταίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας
σύναψης, µε τροποποίηση ή µη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32, εφόσον,
στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών…»
Η αρµόδια Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού µε το από 22-07-2020 Πρακτικό της γνωµοδοτεί ως εξής:
«Στη Λευκάδα σήµερα στις 22-07-2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.µ. συνήλθε σε συνεδρίαση στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα (Γραφείο συνεδριάσεων Οικ. Επιτροπής, οδός Α. Τζεβελέκη & Υπ. Κατωπόδη, 31100
Λευκάδα) η Επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισµού του άρθρου 221 παρ.1 του
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. 71/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου
να αποφασίσει σχετικά µε την επανάληψη του συνοπτικού διαγωνισµού γενικών Υπηρεσιών µε κριτήριο την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής για το έργο µε τίτλο
«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.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Αθανίτης Αντώνιος, δηµοτικός υπάλληλος, κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού Οικονοµικού, τακτικό µέλος, Πρόεδρος
Επιτροπής
2) Πάντζου Ζωή, δηµοτικός υπάλληλος, κλάδου ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης, τακτικό µέλος
3) Μαρκεσίνη Αναστασία, δηµοτικός υπάλληλος, κλάδου ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, τακτικό µέλος
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη:
1) τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016.
2) την αριθ.71/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
3) την αριθ. πρωτ. 2110/6-2-2020 µελέτη που συντάχθηκε από του Αυτοτελές Τµήµατος Προγραµµατισµού
Οργάνωσης και Πληροφορικής.
4) Τη µε αριθµ.4497/13-03-2020 (Α∆ΑΜ:20PROC006432563) διακήρυξη .
5) Τη µε αριθµ. πρωτ. εσωτ. 1392/21-07-2020 πρόσκληση από τη ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών.
6)Την αριθµ.125/2020/Α∆Α:69Γ0ΩΛΙ-Ζ5Σ απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί µαταίωσης της διαδικασίας
ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης 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, διότι λόγω ανωτέρας
βίας δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης.
7)Το άρθρ.106 παρ. 5 του ν.4412/16 σύµφωνα µε το οποίο ορίζεται ότι : «5. «Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί,
επίσης, το δικαίωµα, µετά από γνώµη του αρµοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα µε τη µαταίωση
της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, µε
τροποποίηση ή µη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32, εφόσον, στην τελευταία
αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών…».
8)Το αρθρ. 2 της µε ∆1α/ΓΠ.οικ. 28237/5.5.2020 κοινής απόφασης των υπουργών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισµού και
Αθλητισµού και Εσωτερικών
«Παράταση ισχύος της υπ' αρ. ∆1α/ΓΠ.οικ.20021/ 21.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Πολιτισµού και Αθλητισµού και Εσωτερικών, όπως έχει ήδη παραταθεί µε την υπ' αρ. ∆1α/ΓΠ.οικ.24343/10.4.2020
(Β΄ 1293) όµοια απόφαση, έως και τις 31.5.2020 και επανέναρξη λειτουργίας συγκεκριµένων εκπαιδευτικών δοµών»
σύµφωνα µε το οποίο ορίζεται ότι «.. Από την προσωρινή απαγόρευση του άρθρου πρώτου της παρούσας
εξαιρείται η λειτουργία των κατωτέρω εκπαιδευτικών δοµών, δηµόσιων ή ιδιωτικών, ως εξής:
α) Για το χρονικό διάστηµα από 11.5.2020 και εξής, η λειτουργία της Γ΄ Λυκείου των Γενικών Λυκείων, των
Επαγγελµατικών Λυκείων, των Γυµνασίων µε λυκειακές τάξεις, των κέντρων ξένων γλωσσών και των
φροντιστηρίων,
για
τους
µαθητές
της
Γ΄
τάξης
Λυκείου
και
τους
ενήλικες.
Β) Για το χρονικό διάστηµα από 18.5.2020 και εξής, η λειτουργία των Γυµνασίων και των Α΄ και Β΄ τάξεων
Λυκείου των Γενικών Λυκείων, των Επαγγελµατικών Λυκείων, των Γυµνασίων µε λυκειακές τάξεις, των κέντρων
ξένων γλωσσών και των φροντιστηρίων, για τους µαθητές του Γυµνασίου και των Α΄ και Β΄ τάξεων Λυκείου, των
τµηµάτων του Μεταλυκειακού έτους-τάξης Μαθητείας, των Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας, των ΙΕΚ, των Κέντρων
∆ια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και Επιπέδου 2 και των Κέντρων ∆ια Βίου Μάθησης των ∆ήµων...».
9)Την από 5-5-2020 συµφωνία µεταξύ της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης των επιχειρησιακών Προγραµµάτων του
Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» και του επικεφαλής εταίρου ∆ήµου Οtranto της Πράξης «Στρατηγικές
ανακύκλωσης για την αειφόρο παράκτια διαχείριση αποβλήτων προς την καινοτοµία Έρευνας και Τεχνολογίας
(RECYCLING STRATEGIES FOR BTHE COASTAL SUSTAINABLE WASTE MANAGEMENT TOWARDS R7D
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INNOVATION) στο πρόγραµµα INTERREG V-A GREECE-ITALY µε κωδικό ΟΠΣ 5003457 σχετικά µε την
παράταση της πράξης έως 30-11-2020.
10)Το µε αριθµ.1292/6-07-2020 –ορθή επανάληψη έγγραφο του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού,
Οργάνωσης και Πληροφορικής σύµφωνα µε το οποίο αιτείται την επανάληψη του εν λόγω διαγωνισµού µε
τροποποίηση των όρων λαµβάνοντας υπόψη λόγω COVID 19:
• Το άρθρο 17 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) .
• Το άρθρο 2 της υπ΄ αριθµ. ∆1α/ΓΠ.οικ. 28237/5.5.2020 κοινής απόφασης των υπουργών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Εσωτερικών (Β΄ 1699).
• Τις από 2.5.2020 και 4.5.2020 γνώµες της Εθνικής Επιτροπής ∆ηµόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19.
• Την παράγραφο δ του άρθρου 89 του Ν4547/2018 (102/Α').
• Το αντικείµενο του έργου τροποποιείται ως εξής: όπου στις τεχνικές προδιαγραφές και στους όρους της
διακήρυξης αναγράφεται ο όρος «εκπαίδευση» θα αναφέρεται «εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εκπαίδευση».
οµόφωνα προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή
Την επανάληψη της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης µε τη διαδικασία του 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, µε την εξής τροποποίηση: όπου
στις τεχνικές προδιαγραφές και στους όρους της διακήρυξης αναγράφεται ο όρος «εκπαίδευση» θα αναφέρεται «εξ
αποστάσεως ηλεκτρονική εκπαίδευση».
Σε διαπίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε, υπογράφεται
σε τρία αντίγραφα.»
Κατόπιν των ανωτέρω, καλούµε την Οικονοµική Επιτροπή όπως αποφασίσει περί έγκρισης του από 22-07-2020
Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού.»

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. 4412/16.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την επανάληψη της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης µε τη διαδικασία του 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, µε την εξής τροποποίηση: όπου
στις τεχνικές προδιαγραφές και στους όρους της διακήρυξης αναγράφεται ο όρος «εκπαίδευση» θα αναφέρεται «εξ
αποστάσεως ηλεκτρονική εκπαίδευση.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προδιαγραφές όπως εγκρίθηκαν µε την αρ. 74/2020 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής.
Καθορίζει ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού την 12/8/2020.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 265/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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