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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
14 Νοεµβρίου 2017

Απόφαση 565
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 3)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 4)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 5)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 6)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 7)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 8)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο,
11)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 12)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 16)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 17)Νικόλαο Θανασούλια, 18)Ευστράτιο Βαρδάκη, 19)Μιχάλη Κωνσταντίνου, 20)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 21)Βασίλειο Τοµαρά και 22)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα τέσσερις (14) Νοεµβρίου 2017, ηµέρα Τρίτη και
ώρα 14:00΄ σε έκτακτη-κατεπείγουσα δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία
και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση
του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου
Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.36836/14.11.2017, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των
∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών
Κοινοτήτων, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη απόφασης στο
µοναδικό θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός
αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι δύο (22) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος,
Αντιπρόεδρος, 2)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 3)Γεώργιος Ντίνος,
4)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 5)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 6)Χρήστος
Γούτος, 7)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 8)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 9)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, 10)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, και 11)Χρήστος Λαϊνάς, κωλυόµενοι.
(αριθ.564 έως και 565)
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Για το αντικείµενο: «Λύση της υπ’ αριθ.πρωτ.30125/20.09.2017
σύµβασης µε Α∆ΑΜ: 17SYMV002005943 για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας: «Μεταφορά και διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων
του ∆ήµου Αιγιαλείας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το µοναδικό θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, η οποία έχει ως εξής:
«Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι Σύµβουλοι, λόγω του κατεπείγοντος του
θέµατος που έχει προκύψει µε τη διακοπή της παροχής υπηρεσίας «Μεταφορά και διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων του ∆ήµου Αιγιαλείας» από την ανάδοχο «ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ» και τους κινδύνους
που εγκυµονεί για τη δηµόσια υγεία η παραπάνω ενέργεια και αφού ελήφθησαν υπόψιν τα κάτωθι:
o
Στις 20/09/2017, ηµέρα Τετάρτη, υπογράφθηκε το Συµφωνητικό
µε αρ.πρωτ.30125/20-09-2017 και Α∆ΑΜ: 17SYMV002005943 µε τη
νόµιµη εκπρόσωπο της ατοµικής επιχείρησης µε τίτλο «ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ» κα Rendina Anna Maria για την παροχή υπηρεσίας «Μεταφορά
και διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων του ∆ήµου Αιγιαλείας»,
προϋπολογισµού 1.556.150,40 Ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
24%) και για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών περίπου και σε κάθε
περίπτωση µέχρι εξαντλήσεως παραλαβής µεταφοράς και διαχείρισης
15.120 ton Αστικών Στερεών Αποβλήτων.
o
Η «ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ», ξεκίνησε τη µεταφορά των Α.Σ.Α.
την Παρασκευή 22/09/2017, µεταφέροντας 21.100Kg και 18.330Kg µε
τα µε αρ. κυκλοφορίας ΝΧΑ 2689 και ΕΚΑ 1175 φορτηγά επικαθήµενα
αντίστοιχα.
o
Στις 27/09/2017, ηµέρα Παρασκευή, απεστάλη στον ανάδοχο το µε
αρ.πρωτ.31016/27-09-2017 έγγραφό µας, µε το οποίο ζητήθηκε να µας
γνωρίσει τις αδειοδοτούµενες εγκαταστάσεις απόρριψης των αστικών
στερεών αποβλήτων του ∆ήµου Αιγιαλείας που παραλαµβάνει από τον
Σταθµό Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων σε εκτέλεση της ανωτέρω σύµβασης.
o
Στις 04/10/2017, ηµέρα ∆ευτέρα, επιδόθηκε στον ανάδοχο, από
τον ∆ικαστικό Επιµελητή κ. Θεοφ. Τσερεντζούλια, η µε αρ.πρωτ.31715/
03-10-2017 ΕΙ∆ΙΚΗ ΟΧΛΗΣΗ, σύµφωνα µε την οποία «Εντέλλεσθε, όπως εντός αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την
κοινοποίηση της παρούσας, προβείτε στην τήρηση των συµβατικών σας
υποχρεώσεων, καθώς και στην θεραπεία οποιασδήποτε ζηµιάς που έχει
προκληθεί έως σήµερα, ειδάλλως η Υπηρεσία µας θα αναγκαστεί να σας
κηρύξει έκπτωτο, σύµφωνα µε το άρθρο 32 της σχετικής διακήρυξης και
το άρθρο 7 του συµφωνητικού.
o
Το µε αρ.πρωτ.33004/12-10-2017 έγγραφό µας, σύµφωνα µε το οποίο, η Υπηρεσία µας ενηµερώνει ότι, στις 12/10/2017 ηµέρα Πέµπτη, ο
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ανάδοχος δεν προσήλθε στον χώρο του Σ.Μ.Α., για να παραλάβει ως όφειλε Αστικά Στερεά Απόβλητα.
Η ανωτέρω ενέργεια του αναδόχου, έχει ως αποτέλεσµα να µην υπάρχουν διαθέσιµα κενά απορριµµατοκιβώτια, τα απορριµµατοφόρα να
βρίσκονται έµφορτα µε Α.Σ.Α. στο χώρο του Σ.Μ.Α. και γενικότερα να
µην είναι δυνατή η εκτέλεση της συλλογής των απορριµµάτων µε ότι αυτό συνεπάγεται.
o
Το µε αρ.πρωτ.33032/12-10-2017 έγγραφό σας, σύµφωνα µε το οποίο µας δίνεται εντολή να µεταφέρουµε τα απορρίµµατα των ∆.Ε. Αιγίου-Συµπολιτείας-Ερινεού στο χώρο του ΧΥΤΑ ∆.Ε. Αιγείρας λόγω της
µε αρ.πρωτ.229685/1066/22-08-2017 απόφασης της Π.∆.Ε. περί κήρυξης
των ανωτέρω ∆.Ε. σε έκτακτη ανάγκη.
o
Το γεγονός ότι πλέον καµία εργασία δεν πραγµατοποιείται από την
ανάδοχο εταιρεία µετά τις 12/10/2017 και στον χώρο του ΣΜΑ υπάρχουν
έµφορτα οκτώ (8) απορριµµατοκιβώτια της αναδόχου εταιρείας.
o
Την µε αρ.πρωτ.420/19-10-2017 (33927/19-10-2017 πρωτ. δικό
µας) απάντηση της αναδόχου Rendina Annamaria στην µε αρ.πρωτ.
31715/2017 Ειδική όχληση της υπηρεσίας µας, σύµφωνα µε την οποία
«επειδή συνεπώς αποβαίνει νοµικά και πραγµατικά αδύνατη η παροχή
της ανωτέρω υπηρεσίας και για τον λόγο αυτό σας παρακαλώ να πράξετε
τα δέοντα για την λύση της µεταξύ µας σύµβασης και να µας επισταφεί η
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που σας καταθέσαµε µε αριθµό
GRH 134408.
o
Το γεγονός ότι, παρά τις επανειληµµένες προσπάθειες που έχουν
καταβληθεί και από εµένα προσωπικά, µε την αποστολή επιστολών για
την εξεύρεση χώρου εναπόθεσης των αστικών στερεών αποβλήτων του
∆ήµου µας, σε παραπάνω από δέκα ΧΥΤΑ της επικράτειας και οι οποίες
µέχρι και σήµερα δεν έχουν φέρει κανένα θετικό αποτέλεσµα για την εξεύρεση λύσης.
Εισηγούµαι
Την λήψη απόφασης για τη λύση της υπ’ αρ.πρ.30125/20-09-2017
υπογραφείσας σύµβασης και την επιστροφή της υπ’ αρ.GRH 134408/1509-17 εγγυητικής επιστολή καλής εκτέλεσης της ALPHA BANK.
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας αφού έλαβε υπόψη του την
υπ’ αριθ.564/2017 απόφασή του, περί έγκρισης του κατεπείγοντος χαρακτήρα της πρόσκλησης-συνεδρίασης, δεδοµένου ότι το µοναδικό θέµα
της ηµερήσιας διάταξης δικαιολογεί τον χαρακτήρα αυτόν, σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και της υπ’ αριθ.πρωτ.7079/25.02.2015 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, άκουσε την εισήγηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου και τα όσα αυτός εξέθεσε προφορικά και έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ.πρωτ.30125/20.09.2017 σύµβαση
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µεταξύ ∆ήµου Αιγιαλείας και του νοµίµου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ», τα υπ’ αριθ.πρωτ.31016/27.09.2017,
33004/12.10.2017 και 33032/12.10.2017 έγγραφα του ∆ήµου Αιγιαλείας,
την υπ’ αριθ.πρωτ.31715/03.10.2017 ειδική όχληση, η οποία επιδόθηκε
στην ανάδοχο εταιρεία στις 04.10.2017 µε ∆ικαστικό Επιµελητή, το υπ’
αριθ.πρωτ.420/19.10.2017 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας, που πρωτοκολλήθηκε στο ∆ήµο Αιγιαλείας µε αριθ.33927/19.10.2017, µε το οποίο
µας γνωρίζει ότι πλέον αποβαίνει νοµικά αλλά και πραγµατικά αδύνατη
η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας, την υπ’ αριθ.GRH 134408/15.09.2017
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της ALPHA BANK, την υπ’ αριθ.
238/05.09.2017 Πράξη του Ζ’ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
σύµφωνα µε την οποία δεν κωλυόταν η υπογραφή του τελικού σχεδίου
της ανωτέρω σύµβασης, την ανάγκη λύσης αυτής και επιστροφής της
εγγυητικής επιστολής στην ανάδοχο εταιρεία, σύµφωνα µε την παρ.10
του άρθρου 32 της υπ’ αριθ.πρωτ.38770/30.11.2016 διακήρυξης διαγωνισµού, όπου ρητά αναφέρεται ότι: «Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος εφόσον η µη καλή εκτέλεση της υπηρεσίας (µεταφορά) οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες που δεν µπορεί να ξεπεράσει (.....µη αποδοχή των
απορριµµάτων από τον Χ.Υ.Τ.Α. κ.λπ.).....», δεδοµένου ότι αφενός µεν
παρά τις επανειληµµένες προσπάθειες που έχουν καταβληθεί τόσο εκ µέρους της αναδόχου εταιρείας όσο και εκ µέρους του ∆ήµου για την εξεύρεση χώρου εναπόθεσης των αστικών στερεών αποβλήτων, σε παραπάνω
από δέκα (10) Χ.Υ.Τ.Α. της επικράτειας, κανένας δεν δέχεται τα απορρίµµατα του ∆ήµου Αιγιαλείας και αφετέρου δε ότι ο ∆ήµος δεν ζηµιώθηκε οικονοµικά, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 204 του Ν.
4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/08.08.2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.
2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
1)Τη λύση της υπ’ αριθ.πρωτ.30125/20.09.2017 σύµβασης µε
Α∆ΑΜ: 17SYMV002005943 µεταξύ ∆ήµου Αιγιαλείας και της νοµίµου
εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ» για την
παροχή υπηρεσίας «Μεταφορά και διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων του ∆ήµου Αιγιαλείας».
2)Την επιστροφή της υπ’ αριθ.GRH 134408/15.09.2017 εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας, η οποία εκδόθηκε από την ALPHA BANK στο όνοµα της νοµίµου εκπροσώπου της
ανωτέρω αναδόχου εταιρείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 565/2017.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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