ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 23ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 276/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 28 του µηνός Ιουλίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, στο ∆ηµαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ»,
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. 18318/13-032020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 12446/24-7-20
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
οκτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1 Γαζής Αναστάσιος
2 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
2
3 Μαργέλη Μαρία
3
4 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
4
5 Τσιρογιάννης Γεώργιος
5
6 Βικέντιος Νικόλαος
6
7 Κατωπόδη Νίκη
7
8 Τυπάλδος 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 ∆ήµου Λευκάδας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ου
Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 2 : Απόφαση Ο.Ε. για λύση της υπ’αριθ. 12494/21-6-19 σύµβασης παροχής υπηρεσιών δεµατοποίησης
αστικών αποβλήτων.
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, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών της
Επιτροπής τα εξής:
1.
Την υπ. αριθµ. 262114/19-11-2019 (ΦΕΚ 4400/29-11-2019/τεύχος Β’) Απόφαση του Συντονιστή της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου , ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, µε θέµα: « ∆ιαχείριση των αστικών
στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του ∆ήµου Λευκάδας Π.Ε. Λευκάδας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.» (Α∆Α: 63ΘΜΟΡ1ΦΜΚΠ)
2.
Την µε αριθ.8/8-11-2019 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Αναγκαστικού Συνδέσµου ∆ιαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων 3ης ∆.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (Α∆Α 66Σ4ΟΞΚΚ-1ΘΜ)
3.
Τις µε αριθ. 426/3-12-2019 (Α∆Α 6ΛΑ7ΩΛΙ-Ν6Ο) και 428/18-12-2019 (Α∆Α ΩΥ35ΩΛΙ-47Θ) αποφάσεις του
∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Λευκάδας µε θέµα «α. Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του
ης
∆ήµου Λευκάδας και του Αναγκαστικού Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3 ∆ιαχειριστικής Ενότητας
Ν. Αιτωλ/νιας για την τελική διάθεση των αστικών στερεών αποβλήτων του ∆ήµου Λευκάδας στο Χ.Υ.Τ.Α 3ης ∆.Ε
Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, στην θέση “Κακοπετριά” του ∆. Ακτίου - Βόνιτσας και β.
Εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή της»
4.
Την αριθµ. αριθµ.426/3-12-2019/Α∆Α:6ΛΑ7ΩΛΙ-Ν6Ο απόφαση ∆.Σ. εγκρίθηκε η σύναψη Προγραµµατικής
Σύµβασης µεταξύ ∆ήµου Λευκάδας και Αναγκαστικού Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης
∆ιαχειριστικής Ενότητας Νοµού Αιτωλοακαρνανίας, για την τελική διάθεση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ)
του ∆ήµου Λευκάδας στον Χ.Υ.Τ.Α. της 3ης Γ.Ε.Ν, Ν. Αιτωλοακαρνανίας., µετά και την µε αριθµ.8/8-112019/Α∆Α:66Σ4ΟΞΚΚ-1ΘΜ απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Αναγκαστικού Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων 3ης ∆.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, για την επίλυση του χρόνιου, επικίνδυνου, δυσεπίλυτου προβλήµατος των
σκουπιδιών.
5.
Τη µε αριθ. πρωτ.: 12494/21-06-2019 και Α∆ΑΜ: 19SYMV005151178 σύµβαση παροχής υπηρεσίας
δεµατοποίησης αστικών αποβλήτων
6.
Το υπ αριθ. 12387/24-07-2020 έγγραφο µας προς ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. µε το οποίο ζητάµε την διάλυση

1

της σύµβασης µε αριθ. πρωτ.: 12494/21-06-2019 και Α∆ΑΜ: 19SYMV005151178 επειδή η µεταφορά των ΑΣΑ του
ης
∆ήµου µας πραγµατοποιείται µέσω των ΣΜΑ στον ΧΥΤΑ της 3 ΓΕΝ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ βάσει της 262114/19-11-2019
προγραµµατικής σύµβασης (Α∆Α 63ΘΜΟΡ1Φ-ΜΚΡ) και η διαδικασία δεµατοποίησης των ΑΣΑ δεν πρόκειται ξανά
να ενεργοποιηθεί και
7.
Το υπ’ αριθ. 12438/24-07-2020 έγγραφο της ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. µε το οποίο συναινεί στην διάλυση
της σύµβασης µε την προϋπόθεση να αναγνωριστεί ότι έχουν ολοκληρώσει τις συµβατικές τους υποχρεώσεις και
να εξοφληθεί το υπ’ αριθµ. 408/30-12-2019 τιµολόγιο της εταιρείας αξίας 113.088,00€.
8.
Τις δ/ξεις του ν.4685 ΦΕΚ Α 92/7.5.2020, άρθρο 93 παρ. 4 «Εκσυγχρονισµός περιβαλλοντικής
νοµοθεσίας, ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και λοιπές διατάξεις.»
Εισηγούµαστε
την διάλυση της υπ αριθ. 12494/21-06-2019 Σύµβασης και την σύνταξη του αντίστοιχου πρακτικού διάλυσης.»
Ο κ. Σέρβος Κων/νος στη συνέχεια είπε: Συµφωνώ µε την λύση της σύµβασης, µε την επιφύλαξη επειδή
δεν είχα την εισήγηση εξαρχής για να τοποθετηθώ, αλλά το ψηφίζω γιατί βοηθάει στην προοπτική συνεργιστικής
λύσης µέσω υγειονοµικής ταφής, στην παρούσα φάση.
Η κα Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή είπε: Από την συζήτηση που προηγήθηκε µου προέκυψε ότι δεν
υπάρχει καµία ζηµία για τον ∆ήµο Λευκάδας από την λύση της σύµβασης.
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.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την διάλυση της υπ αριθ. 12494/21-06-2019 και Α∆ΑΜ: 19SYMV005151178 σύµβασης παροχής
υπηρεσίας δεµατοποίησης αστικών αποβλήτων, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην εισήγηση και την σύνταξη του
αντίστοιχου πρακτικού διάλυσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 276/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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