ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 10ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 124/2020
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

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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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 7 της Η.∆.: Απόφαση Ο.Ε. περί µαταίωσης του διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών ΚΛΑ∆ΕΜΑΤΟΣ
ΥΨΗΛΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τµ. Πρ/σµού, Λογιστηρ. & Προµηθειών
∆/νσης Οικον. Υπηρεσιών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, έδωσε το λόγο στην κα Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη
του Τµ. Πρ/σµού, Λογιστηρ. & Προµηθειών της ∆/νσης Οικον. Υπηρεσιών του ∆ήµου, η οποία έθεσε υπόψη των
µελών της Επιτροπής τα εξής:
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 -όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.1 του αρθρ.3 του
Ν.4623/19, ΦΕΚ-134 Α/9-08-2019- παρ.1θ, η Οικονοµική Επιτροπή «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» και κατά
την παρ.1.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.»
Σύµφωνα µε το άρθρο 106 τουν.4412/16 ορίζεται ότι: «2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας
σύµβασης µπορεί να λάβει χώρα µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, µετά από γνώµη του
αρµόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,..4.
Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη µαταίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, η
αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης για ολόκληρο το αντικείµενο της
σύµβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται µε τµήµα της σύµβασης, για το εν λόγω τµήµα, εφόσον επιτρέπεται η
κατάθεση τέτοιων προσφορών…»
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Βάσει της 368/2019 αποφάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές
και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του συνοπτικού για την παροχή υπηρεσιών κλαδέµατος υψηλών
δένδρων ∆ήµου Λευκάδας, εκδόθηκε από το ∆ήµαρχο η µε αριθµ. 24046/27-11-2019 διακήρυξη του
διαγωνισµού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ (Α∆ΑΜ: 19PROC005925015).
Με την αριθµ. 23/2020 (A∆Α: 6ΧΦΩΩΛΙ-ΜΥΚ, Α∆ΑΜ:20AWRD006223338) απόφαση Οικονοµικής
Επιτροπής, εγκρίθηκε η ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών κλαδέµατος υψηλών δέντρων του ∆ήµου Λευκάδας
της υπ’ αριθµ. 24046/27-11-2019 (Α∆ΑΜ: 19PROC005925015) διακήρυξης στον οικονοµικό φορέα «ΓΕΝΝΑΤΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ», Γεωπόνος Ε.∆.Ε., Μεγ. Σπηλαίου 17, Τ.Κ. 11522-Αθήνα, Α.Φ.Μ. 110099934, ∆.Ο.Υ. Ψυχικού.
Σύµφωνα µε την αριθµ. 368/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η
παροχή υπηρεσίας κλαδέµατος υψηλών δένδρων µε µε συνοπτικό διαγωνισµό, εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού, η διάρκεια παροχής της υπηρεσίας ορίζεται έως
29-02-2020.
Σύµφωνα µε το άρθρο 12 παρ.1γ του Π.δ.80/2016(ΦΕΚ 145/Α/5-08-2016) ορίζεται ότι «…συµβάσεις που
συνάπτονται από φορείς τους Γενικής Κυβέρνησης, είναι άκυρες εφόσον δεν έχει προηγηθεί αυτών η έκδοση της
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του άρθ. 2 παρ.2.του παρόντος».
Σύµφωνα µε την αριθµ. 34448/25-02-2020/Α∆Α:6ΡΨΥΟΡ1Φ-94Υ απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Πελ/σου, ∆.Ελλάδας και Ιονίου ελέγχθηκε ως προς τη νοµιµότητά της και βρέθηκε νόµιµη η µε
αριθµ.6/2020 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης του προϋπολογισµού και του
Ολοκληρωµένου Πλαίσιου ∆ράσης έτους 2020 του ∆ήµου Λευκάδας, στις 26-02-2020.
Στις 3-03-2020 απεστάλη έγγραφη πρόσκληση στον ανάδοχο για υπογραφή σύµβασης αφού προσκοµίσει την
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης , την οποία και προσκόµισε εµπρόθεσµα, ωστόσο δεν έχει υπογραφεί
συµφωνητικό µεταξύ του οριστικού αναδόχου και του ∆ήµου, αφού παρήλθε η δεσµευτική προθεσµία παροχής
της υπηρεσίας.
Η Υπηρεσία µε το αριθµ.704/27-04-2020 έγγραφό της γνωστοποιεί το γεγονός στην επιτροπή διενέργειας και
διαγωνισµού προκειµένου να γνωµοδοτήσει σχετικά.
Η επιτροπή µε το από 27-04-2020 πρακτικό της γνωµοδοτεί ως εξής:
«
Στη Λευκάδα σήµερα στις 27-04-2020, ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα 11.00 π.µ., συνεδρίασε η
Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016 η οποία συστάθηκε µε την αριθµ.
367/2019 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να γνωµοδοτήσει, κατόπιν του υπ’ αριθ. πρωτ. εσωτ.
704/27-04-2020 εγγράφου της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, σχετικά µε θέµα που ανέκυψε κατά τη διαδικασία
ανάθεσης παροχής υπηρεσίας κλαδέµατος υψηλών δένδρων, σύµφωνα µε τους όρους της µε αριθµ. πρωτ.
24046/27-11-2019 διακήρυξης.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1) Αθανίτης Αντώνιος, ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, υπάλληλος του ∆ήµου, τακτικό
µέλος, Πρόεδρος
2) Μελά Μαρία, δηµοτική υπάλληλος, κλάδου Π9 Γεωπόνων, τακτικό µέλος
3) Πάντζου Ζωή, δηµοτική υπάλληλος, κλάδου ΠΕ Μηχανικός Παραγωγής και ∆ιοίκησης,
τακτικό µέλος
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη:
1.τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και κυρίως το άρθρο 106,
2. την υπ’ αριθ. 8/2019 µελέτη της ∆/νσης Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος ∆ήµου Λευκάδας, όπου ορίζεται ότι « Η
διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και έως 29-02-2020»,
3.την αριθµ. 368/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η παροχή υπηρεσίας
κλαδέµατος υψηλών δένδρων µε συνοπτικό διαγωνισµό, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν
οι όροι του διαγωνισµού.
4. τη µε αριθµ. 24046/27-11-2019 διακήρυξη του διαγωνισµού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ (Α∆ΑΜ:
19PROC005925015), όπου στην παρ. 1.3 ορίζεται ότι «Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται έως 29-02-2020» και
στην συνέχεια στην παρ. 6.2.1. ορίζεται ότι «Η διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται από την υπογραφή της και λήγει
την 20-09-2020».
5. την υπ’ αριθ. πρωτ. 24047/27-11-2019 περίληψη, όπου ορίζεται ως χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας η
ηµεροµηνία 29-02-2020.
6. την αριθµ. 23/2020 (A∆Α: 6ΧΦΩΩΛΙ-ΜΥΚ, Α∆ΑΜ:20AWRD006223338) απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, µε
την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών κλαδέµατος υψηλών δέντρων του ∆ήµου Λευκάδας,
της υπ’ αριθµ. 24046/27-11-2019 (Α∆ΑΜ: 19PROC005925015) διακήρυξης, στον οικονοµικό φορέα «ΓΕΝΝΑΤΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ», Γεωπόνος Ε.∆.Ε., Μεγ. Σπηλαίου 17, Τ.Κ. 11522-Αθήνα, Α.Φ.Μ. 110099934, ∆.Ο.Υ. Ψυχικού,
7. το άρθρο 12 παρ. 1γ του Π.∆.80/2016(ΦΕΚ 145/Α/5-08-2016) όπου ορίζεται ότι «…συµβάσεις που
συνάπτονται από φορείς τους Γενικής Κυβέρνησης, είναι άκυρες εφόσον δεν έχει προηγηθεί αυτών η έκδοση της
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του άρθ. 2 παρ.2.του παρόντος»,
8. την υπ’ αριθ. 34448/25-02-2020/Α∆Α:6ΡΨΥΟΡ1Φ-94Υ απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πελ/σου, ∆.Ελλάδας και Ιονίου, µε την οποία ελέγχθηκε ως προς τη νοµιµότητά της και βρέθηκε νόµιµη η υπ’ αριθ.
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6/2020 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης του προϋπολογισµού και του Ολοκληρωµένου Πλαισίου
∆ράσης έτους 2020 του ∆ήµου Λευκάδας, η οποία αναρτήθηκε στο πρόγραµµα ∆ιαύγεια στις 26-02-2020,
9. το υπ’ αριθ. πρωτ. εσωτ. 704/27-04-2020 έγγραφο της ∆/νσης των Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, µε το
οποίο καλείται η παρούσα Επιτροπή διαγωνισµού να γνωµοδοτήσει για θέµατα που άπτονται της νοµιµότητας
υπογραφής σύµβασης µε τον ανάδοχο του παρόντος συνοπτικού διαγωνισµού,
προτείνει οµόφωνα προς τη Οικονοµική επιτροπή:
τη µαταίωση του διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών κλαδέµατος υψηλών δένδρων ∆ήµου Λευκάδας,
σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 24046/27-11-2019 διακήρυξη, για τους παρακάτω λόγους, οι οποίοι καθίστανται βασικοί
για την στοιχειοθέτηση της µη νοµιµότητας της υπογραφής της σύµβασης και εκκαθάρισης της δαπάνης:
1. Υπάρχει αναντιστοιχία στις ηµεροµηνίες διάρκειας της σύµβασης, στην µελέτη, στην διακήρυξη και στην
περίληψη της διακήρυξης,
2. ∆εν έχει εκδοθεί απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (δηµοσιονοµική δέσµευση) από τον ∆ήµο Λευκάδας
µέχρι 29-02-2020 και εποµένως δεν δύναται να υπογραφεί σύµβαση ανάθεσης εργασιών.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται ως παρακάτω»
Ύστερα από τα ανωτέρω και σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, η Οικονοµική Επιτροπή να καλείται να
αποφασίσει περί έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού.

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 έγκριση του από 27-04-2020 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού και τη µαταίωση του
διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών κλαδέµατος υψηλών δένδρων ∆ήµου Λευκάδας, σύµφωνα µε την υπ’
αριθ. 24046/27-11-2019 διακήρυξη, για τους παρακάτω λόγους, οι οποίοι καθίστανται βασικοί για την
στοιχειοθέτηση της µη νοµιµότητας της υπογραφής της σύµβασης και εκκαθάρισης της δαπάνης:
1. Υπάρχει αναντιστοιχία στις ηµεροµηνίες διάρκειας της σύµβασης, στην µελέτη, στην διακήρυξη και στην
περίληψη της διακήρυξης,
2. ∆εν έχει εκδοθεί απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (δηµοσιονοµική δέσµευση) από τον ∆ήµο Λευκάδας
µέχρι 29-02-2020 και εποµένως δεν δύναται να υπογραφεί σύµβαση ανάθεσης εργασιών.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 124/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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