ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 12/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 175
Στη Λευκάδα σήµερα στις 16 του µηνός Απριλίου του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 14:00 µ.µ. ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ.
9806/11.4.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν

Απουσίαζαν

1. Αραβανής Ελευθέριος
1. Μακρυγιώργου Νίκη
2. Πετούση -Σκιαδά Ζωή
2. Καρβούνης Σπυρίδων
3. Ρόκκος Στυλιανός
3. Μεσσήνης Ιωάννης
4. Αραβανής Ανδρέας
4. Μεσσήνη Κερασούλα
5. Σούνδιας Πραξιτέλης
5. Γιαννούτσος Πέτρος
6. Πεντεσπίτης Νικόλαος
6. Βεργίνης Ξενοφών
7. Καρτάνος Ιωάννης
7. Καββαδάς Αθανάσιος
8. Ζουριδάκης Ευτύχιος
8. Μελάς Βασίλειος
9. Βικέντιος Νικόλαος
9. Στραγαλινός Βασίλειος
10. Σίδερης Αντώνιος
10. Μαργέλης Γεώργιος
11. Γεωργάκης Βασίλειος
11. Λάζαρη Πηνελόπη
12. Αραβανής Σπυρίδων
13. Σώλος Φώτιος
14. ∆ρακονταειδής Κων/νος
15. Νικητάκης Μάρκος
16. Φίλιππας Γεώργιος
17. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
18. Ροντογιάννης Κων/νος
19. Βλάχος Σπυρίδων
20. Σάντα Μακρή Αικατερίνη
21. Γαζής Αναστάσιος
22. Γαβρίλης ∆ηµήτριος
23.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
24.
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
25.
κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
26.
παρών.
27.
28.
Στην έναρξη της συνεδρίασης
29.
βρέθηκαν παρόντα (22) µέλη.
30.
31.
32.
33.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 15ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 12/2014 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση ∆.Σ. για σύναψη δηµόσιας σύµβασης για µεταφορά ανακυκλώσιµων υλικών
στο Κ∆ΑΥ Ιωαννίνων.
Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος κ. Στυλιανός Ρόκκος, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε στο ∆.Σ. την
εισήγησή του, η οποία έχει ως εξής:
«1.Σύµφωνα µε το άρθρο 61, του Ν.3979/2011: «Για την παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών
συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών, καθαριότητας
κοινόχρηστων χώρων και δηµοτικών κτιρίων, ακολουθείται η διαδικασία για τη σύναψη
δηµοσίων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών, που προβλέπεται στις διατάξεις του Π.∆. 60/2007
(Α’64), σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Κ.∆.Κ. (Ν. 3463/2006). Με
αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των µελών, τεκµηριώνεται η αδυναµία εκτέλεσης συγκεκριµένων
υπηρεσιών µε ίδια µέσα του ∆ήµου και καθορίζεται, ιδίως, το αντικείµενο των παρεχόµενων
υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της oποίας αυτής παρέχονται.
2.Στη σύµβαση που έχει υπογραφεί µεταξύ του Συνδέσµου Καθαριότητας και της Ελληνικής
Εταιρείας Ανακύκλωσης Α.Ε., το έτος 2007, αναφέρεται ότι αποτελεί ευθύνη του ∆ήµου η
µεταφορά των ανακυκλώσιµων υλικών από την Λευκάδα, στο Κέντρο ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων
Υλικών, στα Ιωάννινα. Στη συνέχεια, κατόπιν συνεννόησης µεταξύ των δύο µερών,
συµφωνήθηκε να πραγµατοποιείται η µεταφορά των υλικών αυτών, στα Ιωάννινα, µε ευθύνη
της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, προς διευκόλυνση του ∆ήµου.
Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, µε το από 2/2/2014 έγγραφό της, µας γνωρίζει
ότι πλέον δεν µπορεί να συνεργάζεται µε το ∆ήµο κατ’ αυτόν τον τρόπο και προτείνει,
προκειµένου να τηρηθούν κατά γράµµα, οι συµβατικές υποχρεώσεις των δύο µερών, να
προχωρήσει άµεσα ο ∆ήµος στη διαδικασία του διαγωνισµού για τις εργασίες της µεταφοράς
των ανακυκλώσιµων υλικών στα Ιωάννινα, µε ταυτόχρονη οικονοµική στήριξη της Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.
στο ∆ήµο, καλύπτοντας πλήρως το κόστος µεταφοράς και καταβάλλοντας το ποσό των
45€/τόνο, εξοφλώντας εντός τριάντα ηµερών το τιµολόγιο του αναδόχου.
3.Οι συγκεκριµένες εργασίας οι οποίες αφορούν τη µεταφορά των ανακυκλώσιµων υλικών που
αποκοµίζονται καθηµερινά µε τα απορριµµατοφόρα του ∆ήµου στην πόλη της Λευκάδας και στα
δηµοτικά διαµερίσµατα, στο κέντρο ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών στα Ιωάννινα, δεν
µπορούν να πραγµατοποιηθούν µε τα µέσα που διαθέτει ο ∆ήµος, γιατί απαιτούνται ειδικά
οχήµατα, τα οποία ο ∆ήµος µας, σαφώς και δεν διαθέτει, ενώ δεν υπάρχει εναλλακτικός τρόπος
µεταφοράς των υλικών αυτών µε τα µέσα που διαθέτει ο ∆ήµος.
Για του παρακάνω λόγους, εισηγούµαστε τη σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών
µεταφοράς ανακυκλώσιµων υλικών στο Κ∆ΑΥ Ιωαννίνων, σύµφωνα µε τον Κ.Α. :70-6412.003
«Μεταφορά ανακυκλώσιµων υλικών στο Κ∆ΑΥ Ιωαννίνων, ποσού 24.600,00 €. Τα έσοδα από
την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης θα πιστώνονται στον Κ.Α. 1/1329.005.
Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. ∆ήµαρχο.»

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. οµόφωνα αποφασίζει:
Την σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών µεταφοράς ανακυκλώσιµων υλικών στο
Κ∆ΑΥ Ιωαννίνων, σύµφωνα µε τον Κ.Α. :70-6412.003 «Μεταφορά ανακυκλώσιµων υλικών στο
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Κ∆ΑΥ Ιωαννίνων, ποσού 24.600,00 €. Τα έσοδα από την

Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης

Ανακύκλωσης θα πιστώνονται στον Κ.Α. 1/1329.005.
Εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος για τις περαιτέρω ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ.175/2014.

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα µέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

3

