ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 22ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 159/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 22 του µήνα Μαϊου του έτους
2019, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ: 9453/17-5-19 έγγραφη πρόσκληση του 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 ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
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Γιαννιώτης Οδυσσέας
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Ζουριδάκης Ευτύχιος
4 Σκλαβενίτης Ευάγγελος
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Καββαδάς Θωµάς
5 Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.)
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6
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7
8
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9
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Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων, αναπληρωµατικό µέλος της δηµοτικής παράταξης της πλειοψηφίας,
αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ. Χαλικιά Ευάγγελο, που απουσίαζε.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 1
της ηµερήσιας διάταξης: Προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη
δηµοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων της αρ. 10845/2018 διακήρυξης, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του
άρθρου 32 του Ν. 4412/16, για την παροχή υπηρεσιών µε τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών δεµατοποίησης αστικών
αποβλήτων ∆ήµου Λευκάδας» για χρονικό διάστηµα δύο µηνών και συµβατικό αντικείµενο 60.000,00 € πλέον
ΦΠΑ λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
-Τις δ/ξεις του Ν. 4412/16 και ειδικότερα το άρθρο 32 παρ. γ.
-Το γεγονός ότι έχει προκηρυχθεί ανοιχτός διεθνής διαγωνισµός παροχής υπηρεσίας δεµατοποίησης αστικών
αποβλήτων ∆ήµου Λευκάδας, µε τη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ, µε αρ. πρωτ. 10845/31-052018 Προκήρυξης της Σύµβασης (Α∆ΑΜ 18PROC003186223), µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των
προσφορών 3/7/2018, προϋπολογισµού 1.459.976,00 ευρώ µε Φ.Π.Α., η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η παροχή υπηρεσιών δεµατοποίησης αστικών αποβλήτων ∆ήµου Λευκάδας για
δύο (2) έτη στη θέση «Αλυκές Λευκάδας» όπου είναι τοποθετηµένη η υφιστάµενη µονάδα δεµατοποίησης. Στις
υπηρεσίες περιλαµβάνονται: ζύγιση εισερχοµένων απορριµµάτων, παραλαβή, δεµατοποίηση, µεταφορά και
εναπόθεση δεµάτων, παροχή και συντήρηση µηχανηµάτων, καθαρισµός χώρου, όλα τα απαραίτητα υλικά για
τις παραπάνω εργασίες, εργατικό προσωπικό και χειριστές.
Επίσης ο ∆ήµος Λευκάδας µε την 11383/6-6-2018 ∆ιακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισµού, µε αντικείµενο όµοιο µε
τον ∆ιεθνή διαγωνισµό, ανέθεσε µε την υπ αριθµ. 16246/10-8-2018 σύµβαση στην Ανάδοχο Εταιρεία «ΙΟΝΙΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» την παροχή των υπηρεσιών για χρονικό διάστηµα ενός µηνός ή µέχρι εξαντλήσεως της
προϋπολογισθείσας ποσότητας.
Επιπροσθέτως µε την αρ. πρωτ. 14416/16-7-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου Λευκάδας ανατέθηκε απευθείας στην
ίδια Εταιρία «ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» παρόµοια υπηρεσία για χρονικό διάστηµα ενός µηνός ή µέχρι
εξαντλήσεως της προϋπολογισθείσας ποσότητας.
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Επίσης ο ∆ήµος Λευκάδας µε την υπ αριθµ. 289/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ανέθεσε στην ίδια
Εταιρεία «ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» παρόµοια υπηρεσία για χρονικό διάστηµα δύο µηνών µέχρι εξαντλήσεως της
προϋπολογισθείσας ποσότητας.
Και επίσης ο ∆ήµος Λευκάδας µε την υπ αριθµ. 359/18 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ανέθεσε στην ίδια
Εταιρεία «ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» παρόµοια υπηρεσία για χρονικό διάστηµα τριών µηνών µέχρι εξαντλήσεως
της προϋπολογισθείσας ποσότητας.
Ακόµη µε την υπ αριθµ 27/2019 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ανέθεσε στην ίδια Εταιρεία «ΙΟΝΙΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» παρόµοια υπηρεσία για χρονικό διάστηµα τριών µηνών µέχρι εξαντλήσεως της
προϋπολογισθείσας ποσότητας.
Ακόµη µε την υπ αριθµ 116/2019 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ανέθεσε στην ίδια Εταιρεία «ΙΟΝΙΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» παρόµοια υπηρεσία για χρονικό διάστηµα τριών µηνών µέχρι εξαντλήσεως της
προϋπολογισθείσας ποσότητας.
Επειδή
α) Ήδη έχουν εξαντληθεί οι προϋπολογισθείσες ποσότητες των ως άνω µνηµονευοµένων συµβάσεων.
β) Επειδή ο διεθνής διαγωνισµός δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί (έχει αποσταλεί µε την υπ αριθµ. 5398/21-32019 στο Ε΄Κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου το σχέδιο Σύµβασης µε το φάκελο της διαδικασίας άσκησης
ελέγχου νοµιµότητας).
γ) Στις 29-10-2018 εκδηλώθηκε µεγάλη πυρκαϊά στο χώρο της προσωρινής εναπόθεσης των απορριµµάτων.
Προτείνεται να ανατεθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν4412/2016 στην ίδια ανάδοχο Εταιρεία
«ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» η εκτέλεση της «παροχής υπηρεσιών δεµατοποίησης αστικών αποβλήτων ∆ήµου
Λευκάδας», µε χρονικό διάστηµα δύο µηνών και µε συµβατικό αντικείµενο 60.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, µε
τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και τιµές που ισχύουν στιςανωτέρω συµβάσεις, καθώς λόγω κατεπείγουσας
ανάγκης, συνισταµένης
α) στο ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στη διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας (Προδικαστική Προσφυγή) για
τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης παροχής υπηρεσιών µε τίτλο: «παροχής υπηρεσιών δεµατοποίησης αστικών
αποβλήτων ∆ήµου Λευκάδας».
β) και δεν υπάρχει πλέον διαθέσιµος χώρος προσωρινής εναπόθεσης και εγκυµονούν κίνδυνοι για την δηµόσια
υγεία.
Η λήξη της σύµβασης θα πραγµατοποιηθεί είτε µε το πέρας του χρονικού διαστήµατος των δύο µηνών, είτε µε
την εξάντληση της προϋπολογισθείσας ποσότητας.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Τις δ/ξεις του Ν.4412/2016.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Αναθέτει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν4412/2016 στην ίδια ανάδοχο εταιρεία ΙΟΝΙΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. την εκτέλεση της «παροχής υπηρεσιών δεµατοποίησης αστικών αποβλήτων ∆ήµου Λευκάδας»,
µε χρονικό διάστηµα δύο µηνών και µε συµβατικό αντικείµενο 60.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, µε τους ίδιους
όρους, προϋποθέσεις και τιµές που ισχύουν στις ανωτέρω συµβάσεις, καθώς λόγω κατεπείγουσας ανάγκης,
συνισταµένης στο ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στη διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη σύναψη
δηµόσιας σύµβασης παροχής υπηρεσιών µε τίτλο: «παροχή υπηρεσιών δεµατοποίησης αστικών αποβλήτων
∆ήµου Λευκάδας.»
Η λήξη της σύµβασης θα πραγµατοποιηθεί είτε µε το πέρας του χρονικού διαστήµατος των δύο µηνών, είτε µε
την εξάντληση της προϋπολογισθείσας ποσότητας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 159/2019.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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