ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 44ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 542/2020
Στην Λευκάδα σήμερα στις 22 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (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), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80588/14.12.2020 (ΦΕΚ 5509/15.12.2020 τεύχος Β'),, τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/3103-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ.,
ύστερα από την αριθ. πρωτ: 23750/18-12-2020 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
οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία με τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
1
Τυπάλδος Νικόλαος
2 Τσιρογιάννης Γεώργιος
2
3 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
3
4 Γαζής Αναστάσιος
4
5 Γιαννιώτης Παναγιώτης
5
6 Γαζής Νικόλαος (αναπλ.)
6
7 Μαργέλη Μαρία
7
8 Βικέντιος Νικόλαος
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 Δήμου Λευκάδας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης κ.
Δρακονταειδή Κων/νο.
Ο κ. Γαζής Νικόλαος, αναπληρωματικό μέλος, αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης, κα
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή.
ου
Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος, προσήλθε κατά την συζήτηση του 1 θέματος της Η.Δ. και αποχώρησε πριν την
ου
συζήτηση του 4 θέματος της Η.Δ.
ου
Ο κ. Γαζής Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 8 θέματος της Η.Δ.
ου
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 13 θέματος της Η.Δ.

ο

ΘΕΜΑ 17 : Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής παραλαβής
του αντικειμένου της με
αριθμ.14713/28-08-2020 τροποποιημένης σύμβασης για παροχή υπηρεσίας μεταφοράς στερεών αστικών
αποβλήτων.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός - Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, έδωσε τον λόγο στην κα Κων/να Γεωργάκη,
Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών του Δήμου, η οποία εισηγούμενη το θέμα, έθεσε υπόψη των
μελών της Επιτροπής τα εξής:
« Σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. στ.ii στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής είναι να αποφασίζει για “ii. Την
τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε
περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.”
Την με αριθμ.10660/30-06-2020/ΑΔΑΜ:20SYMV006947481 σύμβαση για την παροχή υπηρεσίας
μεταφοράς αστικών στερεών αποβλήτων.
Την 304/2020/ΑΔΑ:9ΕΘΜΩΛΙ-7ΣΠ/ΑΔΑΜ:20AWRD007231682 απόφαση της Οικ. Επιτροπής για ήσσονος
αξίας τροποποίηση της με αριθμ. 10660/30-06-2020 σύμβασης κατά δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής
σύμβασης, μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων, ως εξής:
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Αναθεώρησ
ης

Εργασία

Αριθμός
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Φορτοεκφόρτωση υλικών επί
αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά
μέσα (ΟΙΚ10.1.2)
Μεταφορές με αυτοκίνητο
οποιουδήποτε υλικού, δια μέσου
οδών καλής βατότητας (ΟΙΚ10.7.1)

1.1 ΟΙΚ1104

tn

1.2 ΟΙΚ1136

tnKm

520

1,54

19760

0,30

Αθροισμα εργασιών
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

800,80

5,928
6.728,80
1.614,91
8.343,71

Την με αριθμ.14713/28-08-2020/ΑΔΑΜ:20SYMV007233040 τροποποιημένη σύμβαση για παροχή
υπηρεσίας μεταφοράς στερεών αστικών αποβλήτων.
Την από 20-10-2020 εισήγηση του Πρ/νου του Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης
Πρασίνου της Δ/νσης Πολεοδομίας - Περιβάλλοντος που παρακολουθεί την εκτέλεση της σύμβασης.
Το από 20-10-2020 Πρωτόκολλο της Επιτροπής παραλαβής της παρεχόμενης Υπηρεσίας, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Κατόπιν των ανωτέρω καλούμε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν περί έγκρισης του από 20-10-2020
Πρωτοκόλλου Επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου της με αριθμ.14713/28-08-2020 τροποποιημένης σύμβασης
για παροχή υπηρεσίας μεταφοράς στερεών αστικών αποβλήτων.»
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 αυτές αντικαταστάθηκαν
από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
εγκρίνει το από 20-10-2020 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του αντικειμένου της με αριθμ.14713/2808-2020(ΑΔΑΜ: 20SYMV007233040) τροποποιημένης σύμβασης αξίας 8.331,83€ με Φ.Π.Α.24%,
παροχής υπηρεσιών μεταφοράς αστικών στερεών αποβλήτων, από τη θέση Αλυκές του Δήμου Λευκάδας
ης
στον ΧΥΤΑ 3 ΓΕΝ Ν. Αιτωλοακαρνανίας, από τον ανάδοχο την εταιρεία «EN.ACT. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει Λεωφ. Στ. Νιάρχου, Τ.Κ. 45110 Ιωάννινα, Α.Φ.Μ.
800410734, Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων, διότι οι υπηρεσίες καλύπτουν τις απαιτήσεις της σύμβασης που υπεγράφη
μεταξύ αυτού και του δημάρχου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 542/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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