ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 23/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 313
Στη Λευκάδα σήμερα στις 30 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα
14.00 ήρθε σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από
την αριθμ. 27885/27-9-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67
παράγραφος 5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
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Αραβανής Ελευθέριος -Πρόεδρος
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Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ανδρέας
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σώλος Φώτιος
Καρτάνος Ιωάννης
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Νικητάκης Μάρκος
Μακρυγιώργου Νίκη
Αραβανής Σπυρίδων
Γαβρίλης Δημήτριος
Μελάς Βασίλειος
Ροντογιάννης Κων/νος
Βλάχος Σπυρίδων
Σίδερης Αντώνιος
Καρβούνης Σπυρίδων
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Μεσσήνη Κερασούλα
Μεσσήνης Ιωάννης
Γιαννούτσος Πέτρος
Γεωργάκης Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Δρακονταειδής Κων/νος

Απουσίαζαν
Λάζαρη Πηνελόπη
Φίλιππας Γεώργιος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Βεργίνης Ξενοφών
Στραγαλινός Βασίλειος
Μαργέλης Γεώργιος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 27 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 1ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 23/13 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού για την
προμήθεια κοντέινερς και οχημάτων μεταφοράς Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.
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Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω του ότι πρόκειται για διεθνή ανοικτό
διαγωνισμό κατά τον οποίο οι διαγωνιστικές διαδικασίες καθίστανται ιδιαίτερα χρονοβόρες και
επειδή η πράξη είναι συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΣΠΑ πρέπει να ολοκληρωθεί σε
συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια.
Το Δ.Σ. ομόφωνα δέχεται το κατεπείγον της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος κ.Στυλιανός Ρόκκος, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο
Δ.Σ.:
Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄
87/7.6.2010): «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο,
εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου
οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του» και
σύμφωνα με το άρθρο 72: «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και
ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α)
(…), δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του
προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το
δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις
απευθείας ανάθεσης προμηθειών (…) σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, (…)». Από το
συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, ως όργανο
διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, έχει γενική αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέμα
σχετικό με τις αρμοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέματα που, βάσει ρητής
διάταξης, ανήκουν στην αρμοδιότητα των λοιπών οργάνων του Δήμου. Όσον αφορά ειδικότερα
στην έγκριση διενέργειας ορισμένης δημοτικής προμήθειας, η αρμοδιότητα ανήκει στο
Δημοτικό Συμβούλιο και μόνο κατ’ εξαίρεση, όταν η προμήθεια διενεργείται με απευθείας
ανάθεση, λόγω της συνδρομής εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο όργανο για την
έγκρισή της είναι η Οικονομική Επιτροπή (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 33/2012).
Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 το Δημοτικό Συμβούλιο
αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.
Με την αριθμ. 5/23-01-2012 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας ενέκρινε την
υποβολή πρότασης προς ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου «Κατασκευή σταθμών μεταφόρτωσης
απορριμμάτων Δήμου Λευκάδας» συνολικού προϋπολογισμού 1.596.198,52.
Το ανωτέρω έργο αναλύεται σε δύο υποέργα:
α) Εργολαβία: «Κατασκευή σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων Δήμου Λευκάδας»,
προϋπολογισμού 794.853,52 ευρώ.
β) Προμήθεια κοντέινερς και οχημάτων μεταφοράς, προϋπολογισμού 801.345,00 ευρώ.
Με την αριθμ. 1267/02-08-2012 απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων εντάχθηκε η
Πράξη «Κατασκευή σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων Δήμου Λευκάδας» με κωδικό MIS
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379456 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι’’ με
συνολικό προϋπολογισμό 1.596.198,52 ευρώ.
Ο Δήμος μας χρειάζεται να προβεί άμεσα στην υλοποίηση της προμήθειας κοντέινερς
και οχημάτων μεταφοράς, λόγω του ότι πρόκειται για διεθνή ανοικτό διαγωνισμό κατά τον
οποίο οι διαγωνιστικές διαδικασίες καθίστανται ιδιαίτερα χρονοβόρες και επειδή η πράξη είναι
συχρηματοδοτούμενη από το ΕΣΠΑ πρέπει να

ολοκληρωθεί σε συγκεκριμένα χρονικά

πλαίσια.
Έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 801.345,00 ευρώ, στον Κ.Α. 20-7135.003 «Προμήθεια
κοντέινερς και οχημάτων μεταφοράς» του προϋπολογισμού έτους 2013 του Δήμου.
Κατόπιν των παραπάνω
Εισηγούμαστε
Την έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια
κοντέινερς

και

οχημάτων

μεταφοράς,

προϋπολογισμού

801.345,00

ευρώ

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Η Οικονομική Επιτροπή ως αρμόδιο όργανο θα διαθέσει την πίστωση, θα καταρτίσει
τους όρους δημοπράτησης, θα συντάξει τη διακήρυξη, θα διεξαγάγει και θα κατακυρώσει το
διαγωνισμό.
Α.ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Θα ψηφίσουμε την εισήγηση. Καλό είναι να υπάρχει μία πίεση προς το
Υπουργείο για το ΜΟΠΑΚ και το δεματοποιητή, ώστε να μην περάσουμε άλλο καλοκαίρι με την
ίδια κατάσταση.
Κ.ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ: Γίνεται ακόμη πιο επιτακτική η πρόταση για εξεύρεση ΧΥΤΥ στο Νομό.
Δεν μπορεί όμως να το λέτε και να μην το “περπατάτε”. Πρέπει να ανατεθεί με μελέτη σε
κρατικό φορέα, ώστε να μας προτείνει λύσεις με τη δέσμευση ότι ο χώρος, που θα προταθεί
από το φορέα που θα κάνει τη μελέτη, θα είναι και ο χώρος που πρέπει να πάει το
υπόλλειμμα.
Κ.ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Συμφωνούμε με την εισήγηση, όπως επίσης και εμείς συμφωνούμε με το
να αρχίσουν οι διαδικασίες για την εξεύρεση ΧΥΤΥ.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ.

αφού έλαβε υπόψη του την

παραπάνω εισήγηση,
Ομόφωνα αποφασίζει
Την έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια
κοντέινερς

και

οχημάτων

μεταφοράς,

προϋπολογισμού

801.345,00

ευρώ

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Η Οικονομική Επιτροπή ως αρμόδιο όργανο θα διαθέσει την πίστωση, θα καταρτίσει
τους όρους δημοπράτησης, θα συντάξει τη διακήρυξη, θα διεξαγάγει και θα κατακυρώσει το
διαγωνισμό.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 313/13.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ
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