ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 10ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 125/2020
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)

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 8 της Η.∆.: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του από 23-03-2020 Πρακτικού Επιτροπής ∆ιενέργειας
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» στo πλαίσιo 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, της υπ. αριθµ. 4497/13-03-2020
(Α∆ΑΜ:20PROC006432563) διακήρυξης.
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 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 εκδόθηκε από το ∆ήµαρχο
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η µε αριθµ. 4497/13-03-2020
(Α∆ΑΜ:20PROC006432563).

διακήρυξη του διαγωνισµού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ

Στον διαγωνισµό δεν υπήρξε καµία συµµετοχή.
Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. 71/2020 (Α∆Α:ΨΜ1ΩΩΛΙ43Γ) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, γνωµοδότησε µε το από 23-03-2020 πρακτικό αξιολόγησης, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, προς την Οικονοµική επιτροπή τη µαταίωση του διαγωνισµού. Το
πρακτικό έχει ως εξής:
«Στη Λευκάδα σήµερα στις 23-03-2020, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 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. 70/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου
να αποφασίσει σχετικά µε τη µαταίωση ή µη 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) Συκιώτης
Ανδρέας, δηµοτικός υπάλληλος, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, αναπληρωµατικό µέλος
Το τακτικό µέλος κ. Μαρκεσίνη Αναστασία αν και κλήθηκε νόµιµα απουσίαζε λόγω άδειας ειδικού σκοπού.
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) την αριθ. 4497/13-03-2020 διακήρυξη του ∆ήµου,
5) Το µε αριθµ.512/19-03-2020 έγγραφο του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού Οργάνωσης και
Πληροφορικής µε το οποίο προτείνεται η αναβολή του διαγωνισµού για λόγους ανωτέρας βίας και τη µετάθεσή
της στις 4 Μαϊου 2020 είτα την µαταίωση αυτού,
6) Το µε αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 4733/20-03-2020 έγγραφο του κ.Ιωάννη Σουφλή ∆ρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός,
Σύµβουλος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, µε το οποίο αιτείται την αναβολή και τη µεταφορά σε άλλη µελλοντική
ηµεροµηνία η διενέργεια του διαγωνισµού, καθώς τα ΚΕΚ αυτή την περίοδο έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά
τους λόγω κορονοϊου,
7) Η µε αριθµ.ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ.οικ. 16838/10.03.2020 (ΦΕΚ 783/10.03.2020 τεύχος Β’) Επιβολή του µέτρου της
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών, νηπιαγωγείων,
σχολικών µονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και
πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δοµών, φορέων και ιδρυµάτων, δηµοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και
βαθµού της χώρας για το χρονικό διάστηµα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020,
6) Το γεγονός ότι αναµένεται να δηµοσιευθεί ΚΥΑ για παράταση της αναστολής λειτουργίας των σχολείων,
των πανεπιστηµίων και των υπολοίπων εκπαιδευτικών δοµών έως την Παρασκευή 10 Απρίλιο στο πλαίσιο λήψης
µέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19,
7) Το αρθρ. 2.2.4. της µε αριθµ. 4497/13-03-2020 διακήρυξης µε τίτλο «Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής
δραστηριότητας» σύµφωνα µε την οποία «Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύµβασης απαιτείται να έχουν αποδεδειγµένη ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευµένες γνώσεις,
σηµαντική και τεκµηριωµένη εµπειρία στην παροχή υπηρεσιών σχετικών µε το αντικείµενο του διαγωνισµού και να
πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα ∆ικαιολογητικά συµµετοχής και στις Ελάχιστες προϋποθέσεις
συµµετοχής.
Απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη αδείας λειτουργίας Κέντρου ∆ιά Βίου Μάθησης
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Επιπέδου ∆ύο από την ∆ιεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς και ∆ια Βίου Μάθησης του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευµάτων , η οποία είτε θα είναι τοπική δοµή στην Π.Ε. Λευκάδας είτε
θα συνεργαστεί µε τοπική δοµή στην Π.Ε Λευκάδας, µε δυνατότητα πρόσβασης σε ΑΜΕΑ (να έχει εξασφαλίσει
προσβασιµότητα σε ΑΜΕΑ στη δοµή/ες όπου θα πραγµατοποιηθεί η κατάρτιση, σύµφωνα µε το νόµο 4067/2012
(ΦΕΚ 79/Α/2012) «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός» και τις Οδηγίες Σχεδιασµού του Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους») και να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) ΕΜΕ που
αφορούν σε διοικητικό και επιστηµονικό προσωπικό για το έτος 2019 , που απασχολείται στη δοµή εξαιρουµένου
του εκπαιδευτικού και διδακτικού προσωπικού.
Ειδικότερα το ανωτέρω Κέντρο να είναι αδειοδοτηµένο ως Κέντρο ∆ια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ή Κέντρο ∆ιά
Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, πάροχος συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης και κάθε πάροχος, ο οποίος
σύµφωνα µε το Ν.4093/2012, παρ. Θ, περιπτ. Θ15, αριθµ. 5 και σύµφωνα µε το Ν.4111/2013, άρθρο 30, παρ. 36,
νοείται ως Κέντρο ∆ιά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και Κέντρο ∆ιά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, β) Στη δοµή όπου θα
πραγµατοποιηθεί η κατάρτιση να έχουν εξασφαλίσει προσβασιµότητα σε ΑΜΕΑ, σύµφωνα µε το νόµο 4067/2012
(ΦΕΚ 79/Α/2012) «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός» και τις Οδηγίες Σχεδιασµού του Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους»,
8)Το µε αριθµ.3.5 «Ματαίωση της διαδικασίας» άρθρο της διακήρυξης σύµφωνα µε το οποίο «Η αναθέτουσα αρχή
µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει αιτιολογηµένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και
υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, µετά από γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού»,
9)Το άρθρο 106 του ν.4412/2016 παρ.2γ σύµφωνα µε το οποίο « …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:…γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η
κανονική εκτέλεση της σύµβασης»
οµόφωνα προτείνει προς την Οικονοµική Επιτροπή
τη µαταίωση 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.
Σε διαπίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε, υπογράφεται
σε τρία πρωτότυπα ως παρακάτω:…»
Ύστερα από τα ανωτέρω και σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, η Οικονοµική Επιτροπή 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 23-03-2020 Πρακτικού Επιτροπής ∆ιενέργειας 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» στo πλαίσιo 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, της υπ. αριθµ. 4497/13-03-2020 (Α∆ΑΜ:20PROC006432563) διακήρυξης και τη
µαταίωση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ»
προϋπολογισµού 33.400,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. στα πλαίσια του ανωτέςρω έργου
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.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 125/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

3

