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Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικό της με αρ. 08/2010 Συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου ΔΡΟΣΙΑΣ Αν. Αττικής

Αρ. Απόφασης : 025/2010

ΘΕΜΑ 2ο: Υπογραφή σύμβασης με ιδιωτική εταιρεία για την
         Απομάκρυνση εγκαταλειμμένων οχημάτων

   Στη Δροσιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 26η του μήνα Απριλίου του έτους 2010, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 15:00, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αρ. 008/22-04-2010 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 6 του Ν.3463/06 (Κ.Δ.& Κ.).

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.-Πασιπουλαρίδης Αβραάμ, 2-Καραγιάννης Κων/νος,
            3.-Δημοπούλου Αδαμαντία, 4.-Ζαμάνης Διονύσιος &
            5.-Μπάρμπας Βασίλειος.
  ΑΠΟΝΤΕΣ:  1.-Κανείς.

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμος μας υποχρεούται στον εντοπισμό, απομάκρυνση και παράδοση των Ο.Τ.Κ.Ζ. (οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους), σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής της Αττικής, ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στο Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α’/5-3-04) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτών μετατροπέων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ “για τα «Ο.Τ.Κ.Ζ.»” του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000».
   Για το σκοπό αυτό ζητήσαμε προσφορές από εταιρείες που διαθέτουν την απαιτούμενη έγκριση διαχείρισης Ο.Τ.Κ.Ζ.
   Ενδιαφέρον εκδήλωσαν τρεις (3), οι οποίες εκτός από την εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Π.Δ. 116/2004, προσφέρουν επίσης:
 1.-Εταιρεία «CAMBER ATHENS RECYCLING S.A.», 50,00 € για κάθε εγκατ/νο άρτιο όχημα (με μηχανή και ζαντολάστιχα).
 2.-Εταιρεία «ΓΑΡΔΕΛΗΣ ΔΙΑΛΥΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»., 10,00 € για κάθε αυτοκίνητο.
 3.-Εταιρεία «ANTYMET PLUS Α.Ε.Β.Ε.», 30,00 € για κάθε αυτοκίνητο.
   Από τις προσφορές των πιο πάνω εταιρειών, συμφερότερη κρίνεται αυτή της εταιρείας «ANTYMET PLUS Α.Ε.Β.Ε.», η οποία προσφέρει 30,00 € για κάθε αποσυρόμενο όχημα σε όποια κατάσταση κι αν βρίσκεται κατά την παραλαβή, δίχως να θέτει περιορισμό, σε αντίθεση με αυτήν της εταιρείας «CAMBER ATHENS RECYCLING S.A.», η οποία προσφέρει 50,00 € ανά αποσυρόμενο όχημα, υπό την προϋπόθεση όμως ότι αυτό θα φέρει μηχανή και ζαντολάστιχα και μάλιστα δίχως να δεσμεύεται για τον χρόνο παραλαβής των οχημάτων, η παράδοση να γίνεται από Δημοτικό Αστυνόμο (που επί του παρόντος δεν διαθέτει ο Δήμος μας) και ο αριθμός οχημάτων που έχει ειδοποιηθεί η εταιρεία να παραλάβει, να μην αποκλίνει πάνω από 10%.
   Κατόπιν των ανωτέρω και λαβόντες υπ’ όψιν τον Ν.3463/06 & το Π.Δ. 116/04, προτείνεται να ανατεθεί η απομάκρυνση των Ο.Τ.Κ.Ζ. στην εταιρεία «ANTYMET PLUS Α.Ε.Β.Ε.», η οποία έκανε τη συμφερότερη για τον Δήμο προσφορά.

 Μπάρμπας Βασίλειος: Συμφωνώ με την εισήγηση, με την προϋπόθεση ότι όλα κινούνται σε νόμιμα πλαίσια.
 Καραγιάννης Κων/νος: Συμφωνώ με την εισήγηση.
 Δημοπούλου Αδαμαντία: Συμφωνώ με την εισήγηση.
 Ζαμάνης Διονύσιος: Συμφωνώ με την εισήγηση.

   Μετά την ανάγνωση της εισήγησης και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, η Δημαρχιακή Επιτροπή

ομόφωνα
αποφασίζει

   Να ανατεθεί στην εταιρεία «ANTYMET PLUS Α.Ε.Β.Ε.», η απομάκρυνση των Οχημάτων στο Τέλος Κύκλου της Ζωής τους (Ο.Τ.Κ.Ζ.) σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Π.Δ. 116/04, καταβάλλοντας στον Δήμο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας (έκδοση Πιστοποιητικού Καταστροφής) 30,00 € ανά όχημα.

   Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 025/2010 και υπογράφεται από όλα τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής που συμμετείχαν στην συνεδρίαση.


          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          ΤΑ ΜΕΛΗ

     ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ               ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

                                         ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

                                         ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

                                         ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

       Ακριβές απόσπασμα
         Ο Πρόεδρος της
      Δημαρχιακής Επιτροπής





      Αβραάμ Πασιπουλαρίδης

