ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 3ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 58/2019
Στη Λευκάδα σήμερα στις 11 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 ήρθε
σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας
(Ταχ. Δ/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 2281/7-2-2019 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Γαρύφαλλος Δημήτριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Κοντομίχης Ευάγγελος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Σκληρός Παναγιώτης
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Μήτσουρας Πέτρος
5
Κούρτης Φίλιππος
5
Αραβανής Βασίλειος
6
Σέρβος Κων/νος
6
Πετούση-Σκιαδά Ζωή
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
8
Βλάχος Κων/νος
8
9
Αρβανίτης Σπυρίδων
9
10
Κατηφόρης Χρήστος
10
11
Κακλαμάνη Αναστασία
11
12
Φίλιππας Γεώργιος
12
13
Θερμός Ευάγγελος
13
14
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
14
15
Βλάχος Ευστάθιος
15
16
Παπαδόπουλος Ανδρέας
16
Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
17
Γιαννιώτης Οδυσσέας
17
18
Τριλίβας Χρήστος
18
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
19
19
Καρφάκη Μαριάννα
20
Γρηγόρη Ασπασία
20
21
Βικέντιος Νικόλαος
21
22
Ζουριδάκης Ευτύχιος
22
23
Σκληρός Φίλιππος
23
24
Καββαδάς Θωμάς
24
25
Φρεμεντίτης Χριστόφορος
25
26
Γληγόρης Κων/νος
26
27
Κατωπόδη Ευανθία
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι επτά (27) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Συζητήθηκαν δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Οι Δ.Σ. Γρηγόρη Ασπασία και Βλάχος Ευστάθιος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση των θεμάτων Ε.Η.Δ.
ου
Ο Δ.Σ. Φρεμεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3 θέματος της Η.Δ.
ου
Η Δ.Σ. Κακλαμάνη Αναστασία, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 5 θέματος της Η.Δ.
ου
Ο Δ.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 6 θέματος της Η.Δ.
ου
Ο Δ.Σ. Θερμός Ευάγγελος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 7 θέματος της Η.Δ.
ου
Ο Δ.Σ. Βλάχος Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 10 θέματος της Η.Δ.
ου
Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11 θέματος της Η.Δ.
ου
Η Δ.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 13 θέματος της Η.Δ.
ο
ΘΕΜΑ 10 της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 3ης/2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:
Απόφαση Δ.Σ. για προμήθεια μεταχειρισμένου ημιφορτηγού οχήματος (4χ4) για τις ανάγκες της υπηρεσίας πρασίνου,
από το ελεύθερο εμπόριο.
Εισηγητής: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

1

Το θέμα εισηγείται ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου, κ. Γρηγόρης Γκογκάκης, ο οποίος είπε τα εξής:
«Η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Λευκάδας έχει την ανάγκη της προμήθειας από το ελεύθερο εμπόριο ενός
μεταχειρισμένου αγροτικού αυτοκινήτου (ημιφορτηγό) 4x4 διπλής καμπίνας (double cab). Το όχημα θα
χρησιμοποιηθεί για να καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου (μετακίνηση εργατών) σε όλη την
έκταση του Καλλικρατικού Δήμου Λευκάδας αλλά και για στις καθημερινές εργασίες (μεταφορά χλοοκοπτικών,
εργαλείων, λουλουδιών, κομμένων κλαδιών, χόρτων, κορμών κ.λπ.).
Τα υφιστάμενα οχήματα που χρησιμοποιούνται από την υπηρεσία δεν επαρκούν, παρουσιάζουν συχνές
βλάβες (λόγω παλαιότητας), το κόστος επισκευής και συντήρησης τους είναι μεγάλο και μπορεί να παραμείνουν για
μεγάλο διάστημα εκτός λειτουργίας σε συνεργείο επισκευής, με αποτέλεσμα να κρίνεται αναγκαία η προμήθεια ενός
νέου οχήματος.
Λόγω του υψηλού κόστους για την αγορά καινούργιου ημιφορτηγού προτείνεται η προμήθεια ενός
μεταχειρισμένου αγροτικού οχήματος 4Χ4 διπλής καμπίνας (4 πόρτες), πετρελαιοκίνητου, κυβισμού έως 2500 cc,
νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για χρήση εντός και εκτός δρόμου, το οποίο θα πληροί τις προϋποθέσεις
ασφάλειας και γενικότερα όλων των προϋποθέσεων που θέτει η σχετική νομοθεσία.
Η προμήθεια οχήματος από το ελεύθερο εμπόριο είναι επιτρεπτή για τους Δήμους και θα ακολουθηθούν οι
διαδικασίες προμηθειών του Ν.4412/2016.
Γενικά δεν επιτρέπεται η προμήθεια μεταχειρισμένων ειδών. Κατ’ εξαίρεση όμως, σύμφωνα με την εγκύκλιο
Υπ. Αναπτυξ. Ανταγ. & Ναυτ. Π1/181/01.02.2012, επιτρέπεται η προμήθεια:
«I. Μεταχειρισμένων οχημάτων των ΟΤΑ, των Περιφερειακών Διοικήσεων και της Γενικής Γραμματείας
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (που προορίζονται να διατεθούν στους ΟΤΑ περιοχής ευθύνης τους) και
συγκεκριμένα απορριμματοφόρα, βυτιοφόρα ύδατος, υγρών καυσίμων, εκκενώσεως βόθρων, καθαρισμού
αποχετεύσεων, πλύσεως κάδων, ασθενοφόρα, επιβατηγά, τζιπ, πυροσβεστικά και λοιπά.
II. Μεταχειρισμένων μηχανημάτων έργου (ΜΕ) των ΟΤΑ και των Περιφερειακών Διοικήσεων.
Για την προμήθεια των ανωτέρω μεταχειρισμένων θα ισχύουν οι εκάστοτε προβλεπόμενες διατάξεις για την
κυκλοφορία και ταξινόμηση των μεταχειρισμένων οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Υπουργείου Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων.»
Η προβλεπόμενη από το άρθρο μόνο του π.δ. 330/1984 αρμοδιότητα του Νομάρχη για την έγκριση
προμήθειας από τους Δήμους αυτοκινήτων από το ελεύθερο εμπόριο περιήλθε, διαδοχικά, στο Γενικό Γραμματέα
Περιφέρειας (άρθρο 10 παρ. 2 περ. β΄ του ν. 2880/2001) και στη συνέχεια, στον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα, όργανο
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι οποίες ασκούν πλέον (από 1.1.2011) τις αρμοδιότητες των συσταθησών με το
ν. 2503/1997 κρατικών Περιφερειών (άρθρο 280 παρ. 1 ν. 3852/2010) , (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 33/2012).
Λαμβάνοντας υπόψη :
- Τις διατάξεις των άρθρων 86 και 209 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων » (ΦΕΚ 114
Α),
- Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- το Π.Δ. 330/83 (ΦΕΚ 119 – Α’) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης
στους Νομάρχες»,
- Την Υ.Α. 6400/2060/1984 «Διαδικασία αγοράς, διάθεσης, θέσης, άρσης της κυκλοφορίας κ.λπ.
αυτοκινήτων των υπηρεσιών του άρθρου 1 του Ν.Δ. 2396/53 και δικύκλων»,
- Την ΚΥΑ 129/2534/20-01-2010,
- Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί ειδικευμένη για το σκοπό αυτό πίστωση στο προϋπολογισμό του Δήμου
έτους 2019, ποσού 15.000,00 € στον ΚΑ : 35-7132.002
- Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια οχήματος παρακαλούμε για την προμήθεια ενός
μεταχειρισμένου αγροτικού αυτοκινήτου (ημιφορτηγού) 4x4 διπλής καμπίνας (double cab)
Εισηγούμαστε
Την προμήθεια ενός μεταχειρισμένου ημιφορτηγού οχήματος 4x4 με τα εξής χαρακτηριστικά :
1

Είδος αυτ/του

2

Αριθμός θέσεων

Μεταχειρισμένο ημιφορτηγό όχημα 4x4 με ανοικτή μη
ανατρεπόμενη
καρότσα,
πετρελαιοκίνητο,
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro 4-5 (τελευταίας
5ετίας)
Διπλής καμπίνας με 4 θέσεις (4 πόρτες)

3

Κυβισμός μηχανής

Έως 2500 cc

4

Ανάγκες που πρόκειται να καλυφθούν

5

Ωφέλιμο φορτίο (για τα φορτηγά)

Το όχημα θα χρησιμοποιηθεί για τις λειτουργικές ανάγκες
Υπηρεσίας Πρασίνου (μετακίνηση εργατών) αλλά και για
στις καθημερινές εργασίες (μεταφορά χλοοκοπτικών,
εργαλείων, λουλουδιών, κομμένων κλαδιών και χόρτων,
κ.λπ)
Έως 1150 Kgr

2

Η απόφαση του Δ.Σ να προωθηθεί στον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης με σχετικό αίτημα του Δήμου
προκειμένου να λάβει την απαιτούμενη έγκριση.»
Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα με είκοσι (20) ψήφους, αποφασίζει:
Την προμήθεια ενός μεταχειρισμένου ημιφορτηγού οχήματος 4x4 με τα εξής χαρακτηριστικά :
1

Είδος αυτ/του

2

Αριθμός θέσεων

Μεταχειρισμένο ημιφορτηγό όχημα 4x4 με ανοικτή μη
ανατρεπόμενη
καρότσα,
πετρελαιοκίνητο,
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Euro 4-5 (τελευταίας
5ετίας)
Διπλής καμπίνας με 4 θέσεις (4 πόρτες)

3

Κυβισμός μηχανής

Έως 2500 cc

4

Ανάγκες που πρόκειται να καλυφθούν

5

Ωφέλιμο φορτίο (για τα φορτηγά)

Το όχημα θα χρησιμοποιηθεί για τις λειτουργικές ανάγκες
Υπηρεσίας Πρασίνου (μετακίνηση εργατών) αλλά και για
στις καθημερινές εργασίες (μεταφορά χλοοκοπτικών,
εργαλείων, λουλουδιών, κομμένων κλαδιών και χόρτων,
κ.λπ)
Έως 1150 Kgr

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 58/2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

3

