ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 12ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 162/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 29 του µηνός Μαΐου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή 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:
7413/25-5-2020 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
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1 Γαζής Αναστάσιος
2 Βικέντιος Νικόλαος
2 ∆ρακονταειδής Κων/νος
3 Κατωπόδη Νίκη
3
4 Τσιρογιάννης Γεώργιος
4
5 Τυπάλδος Νικόλαος
5
6 Μαργέλη Μαρία
6
7 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
7
8
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

ΘΕΜΑ 4 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε για προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς
προηγούµενη δηµοσίευση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.4412/2016 για την δαπάνη
µεταφοράς Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ).
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
∆ηµ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τµ. Τεχν. Έργων ∆/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα εξής:
« Εχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του Ν.4412/16
Σχετ:
ης
Το 504/23-4-2020 έγγραφο του ΦΟ∆ΣΑ 3 ∆ιαχειριστικής ενότητας
Το 932/28-05-2020 υπηρεσιακό έγγραφο της υπηρεσίας καθαριότητας.
Το υπ αριθµ 262114 έγγραφο της αποκεντρωµένης διοίκησης.
Την επιβολή προστίµου µε το υπ αριθµ Οικ.: 98965/15239-12/11/2019
εγγραφο της ΠΙΝ.
Το έτος 2017 ο ∆ήµος Λευκάδας ξεκίνησε την δεµατοποίηση των αστικών αποβλήτων, µε την προοπτική
εντός διαστήµατος δύο ετών την έναρξη κατασκευής της ΜΟΠΑΚ (Μονάδα Προεπεξεργασίας Ανακύκλωσης και
Κοµποστοποίησης αστικών αποβλήτων του ∆ήµου Λευκάδας), όπου και προβλεπόνταν η διαχείρισηανακύκλωση των δηµιουργηθέντων δεµατίων.
Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης κατασκευής της ΜΟΠΑΚ προβλέπεται η αποπεράτωση του το έτος
2021.
Αυτό όµως δεν πρόκειται να καταστεί εφικτό λόγω της µεγάλης καθυστέρησης της διαδικασίας δηµοπράτησης και
επιλογής αναδόχου.
Συγκεκριµένα :
Στις 2-09-2019 δηµοπρατήθηκε το έργο κατασκευής της ΜΟΠΑΚ.
Με την υπ’ αριθ.595/2020-25/5/2020 απόφαση της ΑΕΠΠ ακυρώνεται η υπ αριθµ 81/2020 απόφασης της
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Έχει λοιπόν προκύψει µεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση κατασκευής της ΜΟΠΑΚ.
Η χρονοκαθυστέρηση αυτή έχει σαν αποτέλεσµα την αδυναµία επεξεργασίας των δεµατίων σε σύντοµο χρονικό
ο
διαστηµα, και την επιβολή προστίµου µε το 4 σχετικό.
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Έχει λοιπόν δηµιουργηθεί σοβαρό πρόβληµα δηµόσιας υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, αφού
υπάρχει δυσοσµία στην περιοχή λόγω της σήψης των απορριµµάτων, η οποία προκαλεί έντονη όχληση στα
γειτνιάζοντα σχολικά συγκροτήµατα και τον αστικό ιστό.
Ήδη µε προηγούµενες ενέργειες έχει µεταφερθεί ένας σηµαντικός αριθµός δεµατοποιηµένων
απορριµµάτων στον νόµιµα αδειοδοτηµένο ΧΥΤ της περιοχής.
ο
ης
Σύµφωνα µε το 1 σχετ. έγγραφο του ΦΟ∆ΣΑ 3 ∆ιαχειριστικής ενότητας ζητείται να επισπευθεί η
διαδικασία µεταφοράς των απορριµµάτων επειδή η σύµβαση της αναδόχου εταιρείας µε τον φορέα οδευει προς
τη λήξη της. Κατά συνέπεια θα προκύψει νεκρό χρονικό διάστηµα διαχείρισης του ΧΥΤΑ οπότε και θα πρέπει να
ανασταλεί η διαδικασία µεταφοράς τους.
Η υπηρεσία καθαριότητας σύµφωνα µε το 2 σχετ. αδυνατεί να µεταφέρει το συγκεκριµένο όγκο των αστικών
αποβλήτων.
Απαιτείται λοιπόν κατεπείγουσα αποµάκρυνση τους λόγω της έλευσης της θερινής τουριστικής περιόδου , του
υπάρχοντος προβλήµατος ρύπανσης, του υγειονοµικού κινδύνου και ειδικά στην παρούσα χρονική συγκυρία
(covid-19) και τέλος της πυρασφάλειας καθώς εντείνεται όσο αυξάνεται η ατµοσφαιρική θερµοκρασία.
Απαιτείται λοιπόν να πραγµατοποιηθεί άµεσα η µεταφορά των αστικών αποβλήτων µε κατεπείγουσα
διαδικασία µε προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσιευση (άρθρο 32 γ΄
Ν.4412/2016).»

Ακολούθησε συζήτηση µεταξύ των µελών της Ο.Ε.
Η κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα είπε: Επειδή µε την αριθµ. 4951/26-03-2020 απόφαση ∆ηµάρχου
ης
έγινε αρχικά απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών µεταφοράς ΑΣΑ στο ΧΥΤΑ της 3 ΓΕΝ Αιτ/νίας συνολικού
κόστους 24.285,52 €, στη συνέχεια µε την αριθµ. 128/2020 απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε µετά από συνοπτικό
διαγωνισµό η ανάθεση όµοιων εργασιών µεταφοράς ΑΣΑ στην εταιρεία ΕΝ. ACT. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αντί του ποσού των 44.863,20 € ψηφίζω «κατά» της σηµερινής εισήγησης
στο θέµα αυτό γιατί έχουµε κατάτµηση στο συνολικό ποσό των 160.000,00 € που είναι εγκεκριµένα στον
προϋπολογισµό. Έχουµε δηλαδή κατάτµηση µε τρεις αναθέσεις. Αυτή είναι η αιτιολόγησή µου.
Στη συνέχεια έγινε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν έξι (6) µέλη της Ο.Ε.
Κατά της εισήγησης ψήφισε η κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα.
Καταµετρήθηκαν επτά (7) ψήφοι.
Μετά από διαλογική συζήτηση και την ανωτέρω ψηφοφορία 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 της παρ.2 του άρθρου 117 του Ν 4674/20.
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/16
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.4412/2016 για την µεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων, για τους
λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 162/2020.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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