Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:2/2011
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ.απόφασης:7/2011
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στις 23 του
μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά την αριθ.πρωτ.4065/18.2.11
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό
στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης»
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά (9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννιά(9) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Σκιαδά – Πετούση Ζωίτσα
2)Γεωγράκης Βασίλειος
3)Μεσσήνης Ιωάννης
4)Μεσσήνη Κερασούλα
5)Ρεκατσίνας Σπυρίδων
6)Σίδερης Αντώνης
7)Μελάς Βασίλειος
8)Γαβρίλης Δημήτριος
9)Στραγαλινός Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ
κανένας

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο του Δήμου
Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 3ο : Απόφαση
οχημάτων.

για την συλλογή και μεταφορά εγκαταλελειμμένων
Εισηγ: κ. Σκιαδά-Πετούση Ζωίτσα

Η Πρόεδρος της Επιτροπής κα. Σκιαδά-Πετούση Ζωίτσα, εισηγούμενη το θέμα έθεσε
υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ότι: σύμφωνα με την 4/2011 απόφαση της
παρούσης Επιτροπής, αναρτήθηκε ανακοίνωση με την οποία καλούνταν οι
ενδιαφερόμενοι για το παραπάνω θέμα, να υποβάλλουν τις σφραγισμένες προτάσεις
τους στο Δήμο Λευκάδας μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου 2011,στις οποίες θα
περιλαμβάνονται:
Α)Τρόπος περισυλλογής
Β)Τόπος μεταφοράς
Γ) Οικονομικό αντίτιμο προς το Δήμο.
Δ) Στοιχεία της εταιρίας από τα οποία να προκύπτει αντίστοιχη εμπειρία
Οι υποβληθείσες αιτήσεις-προσφορές προς το Δήμο είναι τέσσερεις(4),οι εξής:
1.
2.
3.
4.

ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΚΙΝΗΣΗ Α.Ε.Β.Ε.
ΛΑΖΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ &Σ.Ι.Α. Ο.Ε.
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝ.Ε.Π.Ε.

Πρίν ανοιχτούν οι κλειστές προσφορές η Πρόεδρος ανάφερε ότι η αίτηση της
ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, είναι εκπρόθεσμη όπως φαίνεται από
την ημερομηνία και πρέπει να απορριφθεί. Ετσι, μονογράφηκε από όλα τα μέλη
και απορρίπτεται.
Αφού ανοίχτηκαν οι άλλες τρείς (3) προσφορές, εξετάστηκαν και η Πρόεδρος
εκάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω και μετά από
διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Με 5 (πέντε) ψήφους υπέρ της ΗΠΕΙΡΟΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ,πιο συγκεκριμμένα τους:
1.Γεωργάκη Βασίλειο
2.Μεσσήνη Κερασούλα
3.Μεσσήνη Ιωάννη
4.Ρεκατσίνα Σπύρο
5.Σίδερη Αντώνη
Γιατί η παραπάνω εταιρία σύμφωνα με το συν. φάκελο της προσφοράς της,
περιλαμβάνει όλα τα ζητούμενα της ανακοίνωσης , δηλαδή
Α)Τρόπος περισυλλογής
Β)Τόπος μεταφοράς
Γ) Οικονομικό αντίτιμο προς το Δήμο
Δ) Στοιχεία της Εταιρίας από τα οποία να προκύπτει αντίστοιχη εμπειρία και επίσης
είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Π.Δ.116/04 ΦΕΚ Α΄81/5-3-04 και της οδηγίας
2000/53 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αφορούν στην εναλλακτική διαχείριση
των οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής τους.
Υπέρ της προσφοράς της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝ Ε.Π.Ε.
ψήφησαν οι εξής τρείς(3):
1.Σκιαδά-Πετούση Ζωή
2.Γαβρίλης Δημήτρης
3.Στραγαλινός Βασίλης
Γιατί η προσφορά της παραπάνω εταιρίας, είναι συμφερότερη οικονομικά( προσφέρει
30€ ανά εγκατ/μενο αυτοκίνητο έναντι 26,00€ της πλειοψηφούσης εταιρίας).
Το μέλος της Επιτροπής Μελάς Βασίλειος δήλωσε παρών.
Η ΗΠΕΙΡΟΚΙΝΗΣΗ Α.Ε.Β.Ε., επιλέγεται κατά πλειοψηφία, ως η εταιρία που θα
αναλάβει το έργο συλλογής και μεταφοράς εγκαταλελειμμένων οχημάτων για το Δήμο
Λευκάδας.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει:
H Πρόεδρος

Τα Μέλη
όπως αναφέρονται παραπάνω

Σκιαδά Πετούση Ζωίτσα

