ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 49ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 421/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 20 του µηνός ∆εκεµβρίου του
έτους 2019, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, ήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή
του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ: 25702/19-12-19 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 οκτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
∆ρακονταειδής Κων/νος
2 Μαργέλη Μαρία
2
3 Τυπάλδος Νικόλαος
3
4 Κατωπόδη Νίκη
4
5 Τσιρογιάννης Γεώργιος
5
6 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
6
7 Γαζής Αναστάσιος
7
8 Βερύκιος Σπυρίδων (αναπλ.)
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Ασπασία
Σούνδια, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Ο κ. Βερύκιος Σπυρίδων, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης,
κ. Βικέντιο Νικόλαο, που απουσίαζε.
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, κάλεσε τα µέλη της
Οικονοµικής Επιτροπής, να εγκρίνουν το κατεπείγον της συνεδρίασης για την συζήτηση και λήψη απόφασης
στο θέµα που αναγράφεται στην υπ΄ αριθ. 25702/19-12-19 πρόσκληση, λαµβάνοντας υπόψη και τις δ/ξεις του
άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, αναφέροντας τα εξής:
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα
διότι πρέπει ο ∆ήµος Λευκάδας να προβεί έγκαιρα-εντός του έτους στις πληρωµές δαπανών που αφορούν την
παροχή υπηρεσιών «ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» και «ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ
ΕΠΙ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» , στην ανάρτησή τους και
κατόπιν στην πιστοποίηση αυτών, σύµφωνα µε τον κανονισµό Ν+3 για τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα.
Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η Οικονοµική Επιτροπή, οµόφωνα αποφασίζει για το
κατεπείγον.
ΘΕΜΑ: Απόφαση Ο.Ε για συγκρότηση 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)», 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 ∆ηµόσ
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τµ. Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου &
Προµηθειών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των
µελών της Επιτροπής τα εξής:
«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
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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.4412/2016 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την παρ. 27
του άρθρ.43 του Ν.4605/19 ΦΕΚ-52 Α/1-4-19 «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.».
Σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016,ορίζονται τα κάτωθι:
1. Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, τα όργανα που γνωµοδοτούν προς τα
αποφαινόµενα όργανα («γνωµοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συµµετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συµµετοχή τους στη διαδικασία
σύναψης δηµόσιας σύµβασης,
γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές,
δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας µε διαπραγµάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύµπραξης
καινοτοµίας, διαπραγµατεύονται µε τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
ε) εισηγούνται τον αποκλεισµό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των
προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσµάτων, την αποδέσµευση των εγγυήσεων, τη µαταίωση της
διαδικασίας,
στ) γνωµοδοτούν για κάθε άλλο θέµα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,
ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωµοδοτούν για κάθε θέµα που ανακύπτει από τη σύµβαση και ιδίως επί της
παράτασης του συµβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύµβασης και της έκπτωσης του αναδόχου
και η) γνωµοδοτούν για τις προβλεπόµενες στον παρόντα νόµο ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται
ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταµένης Αρχής κατά το στάδιο της ανάθεσης και εκτέλεσης.
2. Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους τα όργανα αυτά εκδίδουν γνώµη (συµπεριλαµβανοµένης της
βαθµολόγησης) µετά από ψηφοφορία επί των επικρατέστερων προτάσεων (π.χ. βαθµολόγησης). Η γνώµη
(π.χ. επί της βαθµολόγησης) του οργάνου είναι η πρόταση που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των παρόντων.
∆εν επιτρέπεται η γνώµη των οργάνων αυτών να προκύπτει από το µέσο όρο των προτάσεων.
3. Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωµοδοτικά όργανα για συγκεκριµένη σύµβαση ή
περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συµβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε
ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριµένης/ων σύµβασης ή συµβάσεων. Εφόσον τα
όργανα συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων που δεν έχουν
ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο. Στην περίπτωση της
διενέργειας συγκεντρωτικών αγορών από ΚΑΑ, τα αντίστοιχα γνωµοδοτικά όργανα συγκροτούνται µε απόφαση
τους. Με τις αποφάσεις της παρούσας δύνανται να συγκροτούνται κατά περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή
οµάδες εργασίας για την αντιµετώπιση ειδικών θεµάτων που αφορούν τις διαδικασίες σύναψης. Οι αποφάσεις
συγκρότησης των γνωµοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται στα µέλη αυτών και τους φορείς από τους οποίους
αυτά προέρχονται.
4. Με την απόφαση της παραγράφου 3 εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες, ο αριθµός και οι ιδιότητες των µελών, η
λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα σχετικά µε τα ανωτέρω.
5. Στο στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, ως γνωµοδοτικά όργανα µπορεί να ορίζονται και οργανωτικές µονάδες
ενταγµένες στη διοικητική δοµή της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που έχει αναλάβει την εκτέλεση της
σύµβασης.
6. Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής του ν. 2690/1999 «Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας», εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του
ως άνω νόµου.
Σύµφωνα µε την παρ.11δ του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε την παρ.27 του
ε
άρθρου 43 του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ-52 Α/1-4-19), την παρ.11 και 11 στ όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.49ΣΤ
του άρθρ.22 του Ν.4441/16 (ΦΕΚ-227 Α/6-12-16) ορίζονται τα κάτωθι :
«...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. Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις ένα τουλάχιστον µέλος της
επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. Ως µέλη της Επιτροπής του παρόντος δύναται να
συµµετέχουν και ορίζονται και υπάλληλοι στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα, κατά τα οριζόµενα στο
άρθρο 216. ε) Για την επιλογή των µελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες
αρχές µπορεί να διενεργούν κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (A' 226).
στ. Τα γνωµοδοτικά όργανα της παρούσας παραγράφου συγκροτούνται από υπαλλήλους που υπηρετούν µε
οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον φορέα που διενεργεί το διαγωνισµό ή σε άλλο φορέα του δηµοσίου τοµέα
και λειτουργούν σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά γενικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.»
Κατόπιν της µε αριθµ.1604/29-01-2019 /Α∆ΑΜ:19ΡΒΘ0004389014 ∆ιακήρυξης Συνοπτικού
∆ιαγωνισµού Γενικών Υπηρεσιών µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει
της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής για το έργο µε τίτλο «ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΤΡΙΩΝ
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)
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και το Ελληνικό ∆ηµόσιο» υπεγράφη η µε αριθµ. 7608/19-04-2019/19SYMV004831122 σύµβαση διάρκειας έως
18-04-2020.
Επιπλέον, κατόπιν της µε αριθµ.1606/29-01-2019 /Α∆ΑΜ:19PROC0074388873 ∆ιακήρυξης
Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού Γενικών Υπηρεσιών µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής για το έργο µε τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΥ 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»
υπεγράφη η µε αριθµ.7409/17-4- 2019/Α∆ΑΜ:19SYMV004813520 σύµβαση διάρκειας 15 µηνών.
Επειδή υπάρχει ανάγκη συγκρότησης επιτροπής ή επιτροπών παραλαβής του αντικειµένου των
ανωτέρω συµβάσεων παροχής υπηρεσιών
προτείνεται η συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής ως εξής :
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ
1
ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ
2
ΚΑΤΩΠΟ∆Η
3
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ

ΟΝΟΜΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΑΝΘΟΥΛΑ

ΚΛΑ∆ΟΣ
ΠΕ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
∆Ε38 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ
∆Ε38 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ
1
ΠΑΝΤΖΟΥ

ΟΝΟΜΑ
ΖΩΗ

2
3

∆ΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΛΑ∆ΟΣ
ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕ1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
∆Ε ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ

ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΚΟΝΤΟΠΥΡΓΙΑ

ΚΑΙ

Έργο της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών θα είναι: η παραλαβή του αντικειµένου
τµηµατικού ή συνολικού των µε αριθµ. 7608/19-04-2019/19SYMV004831122 και 7409/17-42019/Α∆ΑΜ:19SYMV004813520 συµβάσεων παροχής υπηρεσιών.
Το πρώτο µέλος, τακτικό και αναπληρωµατικό της Επιτροπής να οριστεί ως Πρόεδρος και αναπληρωτής
Πρόεδρος αντίστοιχα και το δεύτερο µέλος, τακτικό και αναπληρωµατικό, να οριστεί Γραµµατέας και
αναπληρωτής Γραµµατέας αντίστοιχα.
∆ιάρκεια: έως 17-07-2020 (λήξη του προγράµµατος).»
ο

ο

Στη συνέχεια ο εισηγητής πρότεινε ως 3 τακτικό µέλος την κ. Ροντογιάννη ∆ήµητρα και 2 αναπληρωµατικό
µέλος την κ. Σταµατέλου Ανθούλα.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
• την ανωτέρω εισήγηση συµπεριλαµβανοµένης της πρότασης του ∆ηµάρχου,
• 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
τη συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής ως εξής :
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ
1
ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ
2
ΚΑΤΩΠΟ∆Η
3
ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΟΝΟΜΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΑ

ΚΛΑ∆ΟΣ
ΠΕ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
∆Ε38 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ
ΠΕ1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
1
ΠΑΝΤΖΟΥ
ΖΩΗ
2
3

ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ
ΚΟΝΤΟΠΥΡΓΙΑ

ΚΛΑ∆ΟΣ
ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
∆Ε38 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ
∆Ε ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ

ΑΝΘΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΙ

Έργο της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών θα είναι: η παραλαβή του αντικειµένου
τµηµατικού ή συνολικού των µε αριθµ. 7608/19-04-2019/19SYMV004831122 και 7409/17-42019/Α∆ΑΜ:19SYMV004813520 συµβάσεων παροχής υπηρεσιών.
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Γκογκάκης Κων/νος µε αναπληρώτρια Πρόεδρο την Πάντζου Ζωή.
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Γραµµατέας της Επιτροπής ορίζεται η Κατωπόδη Αποστολία µε αναπληρώτρια Γραµµατέα την Σταµατέλου
Ανθούλα.

∆ιάρκεια: έως 17-07-2020 (λήξη του προγράµµατος).»

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 421/2019.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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