ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 21ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 261
Στη Λευκάδα σήµερα στις 19 του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
18:00, ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του
∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ.
πρωτ. 22202/15-10-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε
νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
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Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλκιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλλιπος
Σέρβος Κωνσταντίνος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κωνσταντίνος
Γκογκάκης Γρηγόρης
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Κοντογεώργης Ηλίας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Μαργέλης Σπυροπάνος
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σκληρός Φίλλιπος
Καββαδάς Θωµάς
Γράψας Αθανάσιος
Γληγόρης Κωνσταντίνος
Βλάχος Ευστάθιος
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Λώλη Γεωργία
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Τριβίλας Χρήστος
Κατωπόδη Ευανθία
Σκληρός Παναγιώτης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε από τον ∆ήµαρχο
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
Ο ∆.Σ. κ. Γράψας Αθανάσιος, αποχώρησε
ου
πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. κ.κ. Καββαδάς Αθανάσιος, Μαργέλης
Σπυροπάνος, Καρφάκη Μαριάννα, Γαζής
Πάνος, Κοντογεώργης Ηλίας αποχώρησαν
ου
πριν την συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. κ.κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος και Αραβανής
Βασίλειος αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του
ου
5 θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ.Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε πριν τη
ου
συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. κ. Βικέντιος Νικόλαος αποχώρησε πριν
ου
συζήτηση του 10 θέµατος της Η.∆.

Με την αρ. 22196/2015 απόφαση ∆ηµάρχου έγινε αποδεκτή η παραίτηση της ∆.Σ. κ. Σταµατέλου
∆ήµητρας και την κενή θέση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο καταλαµβάνει ο κ. Καββαδάς Θωµάς του
ος
Σπυρίδωνος (1 αναπληρωµατικός ∆ηµοτικός Σύµβουλος από τον τρίτο επιλαχόντα συνδυασµό
στην εκλογική περιφέρεια Λευκάδας του ∆ήµου Λευκάδας) σύµφωνα µε την αρ. 44/2014 απόφαση
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας & το από 16/10/2015 πρωτόκολλο ορκωµοσίας του.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι οχτώ (28) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ο

ΘΕΜΑ 4 της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 21/2015 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για απευθείας ανάθεση µετά από άγονο διαγωνισµό σε επιχείρηση για την περισυλλογή
εγκαταλελειµµένων οχηµάτων εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Λευκάδας και την µεταφορά τους σε
εγκεκριµένο σύστηµα συλλογής Ο.Τ.Κ.Ζ. (Οχήµατα Τέλους Κύκλου Ζωής) σύµφωνα µε το Π∆ 116/2004.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος

Ο Αντιδήµαρχος, κ. Μάρκος Νικητάκης , εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγησή του, η οποία
έχει ως εξής:
«Το ∆ηµοτικό µας Συµβούλιο είχε αποφασίσει τη «σύναψη σύµβασης µε εταιρεία που τηρεί και έχει τις
νόµιµες προϋποθέσεις , µετά από πλειοδοτικό διαγωνισµό , σύµφωνα µε το Π.∆. 270/1981, για την περισυλλογή
εγκαταλελειµµένων οχηµάτων και την µεταφορά τους σε εγκεκριµένο σύστηµα συλλογής Ο.Τ.Κ.Ζ. (οχήµατα
τέλους κύκλου ζωής) σύµφωνα µε το Π.∆. 116/2004» ( αριθ. απόφ. 59/2015).
Σε συνέχεια της µε αριθ. 196/2015 απόφασης της Ο.Ε. µε την οποία καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης της
σχετικής δηµοπρασίας εκδόθηκε η µε αριθ. πρωτ. 17897/20.08.2015 διακήρυξη της δηµοπρασίας µε
η

ηµεροµηνία διεξαγωγής την 01 .09.2015 στην οποία δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος αλλά ούτε και στην
η

επαναληπτική δηµοπρασία την 08 .09.2015 ( αριθ. πρωτ. σχετικής ανακοίνωσης 18742/02.09.2015).
Όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 της σχετικής διακήρυξης «αν και η δεύτερη δηµοπρασία

δεν φέρει

αποτέλεσµα η εκµίσθωση γίνεται απ ευθείας µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου» .
Για το λόγω αυτό εκδόθηκε η µε αριθ. πρωτ. 19808/14.09.2015 ανακοίνωση µε την οποία καλούνταν όσοι
ενδιαφέρονταν να καταθέσουν στο ∆ήµο µας προσφορά για κάθε εγκαταλελειµµένο όχηµα προσκοµίζοντας
απαραίτητα δικαιολογητικά νοµιµότητας και λειτουργίας της επιχείρησής τους σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
Π.∆. 116/2004 ( άδεια λειτουργίας, σχετικά ISO κ.λ.π)
Κατατέθηκαν στην υπηρεσία µας εµπρόθεσµα κλειστές προσφορές από δύο ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις
και συγκεκριµένα από την εταιρεία “Αφοι Φλώρου Α Ε” και “Ηπειροκίνηση ΑΕΒΕ”
Η επιτροπή η οποία είχε διεξάγει τις δύο προηγούµενες δηµοπρασίες συνήλθε την 30.09.2015 για το άνοιγµα
το φακέλων και την εξέταση των δικαιολογητικών.
Όπως προκύπτει από το πρακτικό της επιτροπής (επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο)
υπέβαλαν τα δικαιολογητικά που

και οι δύο εταιρείες

είχαν ζητηθεί. Η εταιρεία ‘Αφοι Φλώρου Α Ε ’ προσέφερε 45,00€ για κάθε

όχηµα που θα περισυλλέγει ενώ η εταιρεία ‘Ηπειροκίνηση ΑΕΒΕ’ 40,00€ .
Ως εκ τούτου συµφερότερη προσφορά

κρίνεται της εταιρείας ‘Αφοι Φλώρου Α Ε’ µε 45,00€ για κάθε

επιβατικό όχηµα που θα περισυλλέγει.
Εισηγούµαι:
Την σύναψη σύµβασης µε την εταιρεία “Aφοι Φλώρου Α Ε” , η οποία έδωσε την συµφερότερη προσφορά,
µε αντικείµενο την «περισυλλογή εγκαταλελειµµένων οχηµάτων εντός των διοικητικών ορίων

του ∆ήµου

Λευκάδας» για δύο έτη µε έναρξη ισχύος την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης ( άρθρο 4 σχετικής
διακήρυξης) .
Να εξουσιοδοτηθεί ο ∆ήµαρχος για την υπογραφή της σύµβασης.»
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα µε είκοσι δύο (22)
ψήφους αποφασίζει:
Την σύναψη σύµβασης µε την εταιρεία “Aφοι Φλώρου Α Ε” , η οποία έδωσε την συµφερότερη προσφορά, µε

αντικείµενο την «περισυλλογή εγκαταλελειµµένων οχηµάτων εντός των διοικητικών ορίων

του ∆ήµου

Λευκάδας» για δύο έτη, µε έναρξη ισχύος την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης ( άρθρο 4 σχετικής
διακήρυξης).
Εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος για την υπογραφή της σύµβασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.261/2015.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τα παρόντα µέλη

