ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 15ης/2020 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 204/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 18 του µηνός Ιουνίου του έτους 2020, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:30, ήλθε
σε κατεπείγουσα συνεδρίαση «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ» η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, 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: 9669/18-6-20 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
έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1 Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Κατωπόδη Νίκη
2 Μαργέλη Μαρία
3 Βικέντιος Νικόλαος
3 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
4 Τυπάλδος Νικόλαος
4
5 Κων/νος Σέρβος (αναπλ.)
5
6 Γληγόρης Παναγιώτης (αναπλ.)
6
7
7
8
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 ∆ήµου Λευκάδας.
Ο κ. Γληγόρης Παναγιώτης, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
Γαζή Αναστάσιο.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ΘΕΜΑ της Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του από 15-06-2020 πρακτικού διαπραγµάτευσης
για παροχή υπηρεσίας µεταφοράς αστικών στερεών αποβλήτων από τη θέση «ΑΛΥΚΕΣ» του ∆ήµου Λευκάδας στο
ης
ΧΥΤΑ 3 ΓΕΝ Ν.Αιτωλ-νίας» καθώς και την ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
∆ηµ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τµ. Τεχν. Έργων ∆/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι η σύµβαση µε την ανάδοχο Εταιρεία ΕΝΑCT A.E. έχει
περαιωθεί και πρέπει να συνεχισθεί η διαδικασία µεταφοράς των απορριµµάτων για λόγους δηµόσιας υγείας.
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε το κατεπείγον της
Συνεδρίασης, για τους προαναφερόµενους λόγους.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έθεσε υπόψη των µελών της
Επιτροπής τα εξής:
1.Την αριθ.162/2020 απόφαση της Ο.Ε. για προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς
προηγούµενη δηµοσίευση, λόγω του κατεπείγοντος, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 για τη
δαπάνη µεταφοράς αστικών αποβλήτων(ΑΣΑ)
2. Την αριθ.181/2020 απόφαση της Ο.Ε. για συµπλήρωση της αριθ.162/2020 απόφασής της.
3. Την αριθ.πρωτ.8949/11-06-2020 πρόσκληση της ∆-νσης Τεχνικών Υπηρεσιών προς: 1) ΝΤΕΛΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΠΕΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓ. Ο.Ε., 2)ΑΧΑΪΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ- ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, 3) ΕΝΑCT A.E. & 4)
ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. για υποβολή προσφορών.
4.Το από 15-06-2020 πρακτικό διαπραγµάτευσης της Επιτροπής, από το οποίο προκύπτει ότι προσωρινός
µειοδότης είναι η Εταιρεία ΕΝΑCT A.E. µε ποσό 83.437,12€.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, (ΑΡΘΡΟ 32 Ν.4412/2016)
ΑΡΘΡΟ 117 του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/ Α /08-08-2016)
∆ιαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές για την ανάθεση της υπηρεσίας δαπάνης µεταφοράς στερεών
αστικών αποβλήτων (ΑΣΑ) µε προϋπολογισµό 85.951,84€ µε το ΦΠΑ.
Στην Λευκάδα και στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου, σήµερα 1 5 - 0 6 - 2 0 2 0 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00
π.µ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, αποτελούµενη από τους κάτωθι
∆ηµοτικούς υπαλλήλους:
1. Ανδρέα Γεωργακόπουλο
Πρόεδρος της Επιτροπής
2
Γεράσιµο Μάλφα
Μέλος της Επιτροπής
3. Γεωργία Γράψα
Μέλος της Επιτροπής
Αφού ο Πρόεδρος της επιτροπής κάλεσε µεγαλόφωνα τους ενδιαφερόµενους να προσέλθουν για να πάρουν
µέρος στη δηµοπρασία, δέχθηκε τις προσφορές τους, ελέγχοντας τη νοµιµοποίηση των προσώπων που
υποβάλλουν αυτές.
Στη συνέχεια, αφού ολοκληρώθηκε η παραλαβή των προσφορών και η καταγραφή των υποβληθέντων
δικαιολογητικών αριθµώντας αυτά και καταγράφοντας τον αριθµό των εγγράφων στον πίνακα Ι όπως φαίνεται
κάτωθι:
α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
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ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΑ.Ε.- ∆εν έγινε δεκτή λόγω έλλειψης τεχνικής προσφοράς και
δικαιολογητικών

2

ΝΤΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΠΕΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε. ∆εν έγινε δεκτή λόγω έλλειψη αίτησης
Συµµετοχής και έλλειψης στοιχείων και τίτλων στους φακέλους

3

ΕΝΑCT A.E. - ∆εκτή

Σύµφωνα µε τα παραπάνω προσωρινός µειοδότης αναδείχτηκε η Εταιρεία ΕΝACT A.E. µε ποσό 83.437,12€
ΛΕΥΚΑ∆Α 15-06-2020
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
Ύστερα από τα ανωτέρω προτείνεται η έγκριση του από 15-06-2020 πρακτικού διαπραγµάτευσης για την
ανάθεση της υπηρεσίας µεταφοράς αστικών στερεών αποβλήτων από τη θέση «ΑΛΥΚΕΣ» του ∆ήµου Λευκάδας
ης
στο ΧΥΤΑ 3 ΓΕΝ Ν.Αιτωλ/νίας, καθώς και την ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας.

•
•
•
•
•

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 αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
Τις δ/ξεις του Ν.4412/2016.
Το άρθρο 117 του Ν. 4674/20.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του από 15-06-2020 πρακτικού διαπραγµάτευσης για την ανάθεση της υπηρεσίας µεταφοράς
ης
αστικών στερεών αποβλήτων από τη θέση «ΑΛΥΚΕΣ» του ∆ήµου Λευκάδας στο ΧΥΤΑ 3 ΓΕΝ Ν.Αιτωλ/νίας,
καθώς και την ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας στην εταιρεία «ΕΝACT A.E.» µε ποσό 83.437,12 €.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 204/2020.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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