ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘ. 12/2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στην Σμίνθη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 24η του μηνός Απριλίου του έτους 2018
ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Μύκης, ύστερα από την υπ' αριθμόν: 2581/20-4-2018 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα σε καθ' ένα από τα
μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για την συζήτηση και λήψη
απόφασης στο κατωτέρω θέμα.
13ο Θέμα: Επιβολή ποινικής ρήτρας στην ανάδοχο εταιρεία της υπηρεσίας «καθαρισμός
κοινοχρήστων χώρων σε οικισμούς του Δήμου Μύκης»
(Αρ. απόφασης 92/2018)
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (07) μελών
βρέθηκαν παρόντες και οι επτά (7), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Καπζά Τζεμήλ (Πρόεδρος)
2) Εφέντη Εμπιέ
3) Κιούρτ Εμβέρ
4) Μπουγιουκλού Χουσεΐν
5) Ιμπραήμκο Ιμπραήμ
6) Μουσταφά Ογλού Μεχμέτ
7) Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν

ΑΠΟΝΤΕΣ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Χαλκίδου Γεωργία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των
πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε στην Οικονομική
Επιτροπή τα κατωτέρω:
«Σύμφωνα με την εισήγηση της προϊσταμένης του Τμήματος Περιβάλλοντος Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μύκης: Η Εταιρεία «Περιβαλλοντικές Επιχειρήσεις
Ε.Π.Ε. , RECATEC» , που εδρεύει στη Πόλη της Κομοτηνής και στην οδό Χρ. Τσουντά 16 με ΑΦΜ:099763538,
ΔΟΥ: (ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ), Τ.Κ.69100, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον διαχειριστή αυτής κ. Βουλτάκη Ιωάννη,
με την υπ. αριθμ. 23274/21-12-2017 σύμβαση εκτελεί την υπηρεσία «Καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων σε
οικισμούς του Δήμου Μύκης».
Μετά από δημοσιεύματα που προέκυψαν, και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο ,
κλήθηκε από την υπηρεσία να απαντήσει σχετικά με το θέμα μεταφοράς απορριμμάτων του Δήμου με
ακατάλληλα οχήματα. Βάσει της υπ. αριθμ. 2163/23-3-2018 επιστολής του αναδόχου, πληροφορηθήκαμε
ότι η εταιρεία λειτούργησε αυθαίρετα και χωρίς να ενημερώσει την υπηρεσία πήρε την πρωτοβουλία και
καθάρισε όγκους απορριμμάτων που παρατηρήθηκαν στους οικισμούς Γλαύκης και Κενταύρου σε πλαγιά
των οικισμών. Ανέθεσε η ίδια σε ιδιώτη, κάτοικο των οικισμών αντίστοιχα, χωρίς να ελέγξει την
καταλληλότητα των οχημάτων, την αποκομιδή των παραπάνω απορριμμάτων. Μπορεί όντως η εργασία
που εκτελέστηκε να ήταν εκτός του συμβατικού αντικειμένου της υπηρεσίας, όμως σύμφωνα με το άρθρο 7
(Κυρώσεις για παράβαση των υποχρεώσεων) της υπ. αριθμ. 23274/21-12-2017 σύμβασης, πρέπει λόγω της
συμπεριφορά του αναδόχου να υποβληθούν σε αυτόν κυρώσεις.
«Ο ανάδοχος φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των όρων της σύμβασης. Οποιαδήποτε
μεταβολή ή παραποίησή της επισύρει ποινή ανάλογη με το μέγεθος και τη διάρκεια της παράβασης.»

Αν αποδεδειγμένα δεν τηρηθούν οι συμβατικοί όροι από τον ανάδοχο, τότε ο Δήμος δύναται να
επιβάλει μονομερώς στον ανάδοχο ποινική ρήτρα, η οποία ισοδυναμεί τουλάχιστον με το ημερήσιο κόστος
«Καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων σε οικισμούς του Δήμου Μύκης», των οποίων έχει αναλάβει την
υποχρέωση. Η βαρύτητα της παράβασης των όρων θα καθορίσει και το τελικό ύψος της ποινικής ρήτρας.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παραβάσεις:
α. Χρησιμοποίηση ακατάλληλου ή άλλου οχήματος πέραν αυτών που ορίζονται στην 1/2018 Μελέτη
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μύκης.
Επειδή η χρήση του οχήματος έγινε την δεύτερη εβδομάδα του Μαρτίου, εισηγούμαστε την
επιβολή ποινικής ρήτρας στην εταιρεία Περιβαλλοντικές Επιχειρήσεις Ε.Π.Ε., RECATEC ποσού ίσου με την
συνολική εβδομαδιαία αμοιβή της, για τους οικισμούς αντίστοιχα Γλαύκης και Κενταύρου.
Συγκεκριμένα:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΛΑΥΚΗΣ:…………………………………………………..134,13€
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ:…………………………………………….. 246,96€
ΣΥΝΟΛΟ::……………………………………………………………………381,09€
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.»
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω εισήγηση της
Προϊσταμένης του Τμήματος Περιβάλλοντος-Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και μετά διαλογικής
συζήτησης,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ
1. Την έγκριση της εισήγησης της Προϊσταμένης του Τμήματος Περιβάλλοντος-Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης
2. Την επιβολή ποινικής ρήτρας στην Εταιρεία Περιβαλλοντικές Επιχειρήσεις Ε.Π.Ε. RECATEC, λόγω
χρησιμοποίησης ακατάλληλου ή άλλου οχήματος πέραν αυτών που ορίζονται στην 1/2018 Μελέτη της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μύκης και επειδή η χρήση του οχήματος έγινε τη δεύτερη εβδομάδα του
Μαρτίου, ποσού ίσου με την συνολική εβδομαδιαία αμοιβή της, για τους οικισμούς Γλαύκη και Κενταύρου,
αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΛΑΥΚΗΣ:…………………………………………………..134,13€
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ:…………………………………………….. 246,96€
ΣΥΝΟΛΟ::………………………………………………………………381,09€
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 92/2018
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Με εντολή Δημάρχου
Η Πρακτικογράφος της Οικ. Επιτροπής

