ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 36ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 432/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 3 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, στο ∆ηµαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ»,
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ. 18318/13-032020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 19505/30-10-2020
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του
άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
οκτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τυπάλδος Νικόλαος
2 Μαργέλη Μαρία
2
3 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
3
4 Γαζής Αναστάσιος
4
5 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
5
6 Γιαννιώτης Παναγιώτης
6
7 Τσιρογιάννης Γεώργιος
7
8 Βικέντιος Νικόλαος
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκαν δύο (2) θέµατα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης.
ο
Τα θέµατα 8 και 10 της Η.∆. προτάχθηκαν οµόφωνα και συζητήθηκαν µετά το 2 θέµα της Η.∆.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ο

ΘΕΜΑ 1 Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση των αδειών χρήσης των οχηµάτων που
έγιναν δωρεά από την εταιρεία «ΑΦΟΙ ΚΑΤΩΠΟ∆Η Α.Ε.» στις υπηρεσίες Πρόνοιας του ∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγητής: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα εξής:
«Με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18
ορίζονται τα εξής:
«3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη. Στην ηµερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα
θέµατα που προτείνει ο δήµαρχος. Η επιτροπή µπορεί να αποφασίζει µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού
αριθµού των µελών της ότι συγκεκριµένο θέµα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ηµερήσια διάταξη είναι κατεπείγον
να το συζητά και να λαµβάνει απόφαση γι' αυτό µε την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των
θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.»
Εν τω µεταξύ έχει προκύψει ένα ακόµη θέµα, το οποίο πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά
στην τροποποίηση των αδειών χρήσης των οχηµάτων που έγιναν δωρεά από την εταιρεία «ΑΦΟΙ ΚΑΤΩΠΟ∆Η
Α.Ε.» στις υπηρεσίες Πρόνοιας του ∆ήµου Λευκάδας.





Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της
την εισήγηση του προέδρου,
την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18
το περιεχόµενο του θέµατος, το οποίο αν και δεν περιλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη πρέπει
να συζητηθεί κατά προτεραιότητα.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την συζήτηση του θέµατος που αφορά στην τροποποίηση των αδειών χρήσης των οχηµάτων που έγιναν
δωρεά από την εταιρεία «ΑΦΟΙ ΚΑΤΩΠΟ∆Η Α.Ε.» στις υπηρεσίες Πρόνοιας του ∆ήµου Λευκάδας.»
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έθεσε υπόψη των µελών της
Επιτροπής τα εξής:

1

«Έχοντας Υπόψη :
1.
την ΚΥΑ 129/2534/20-01-2010 (ΦΕΚ 108/Β/2010) «Καθορισµός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου
κυβισµού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθµίσεις σχετικές µε τα Κρατικά Αυτοκίνητα», µε την οποία καθορίζεται
οτι το επιτρεπόµενο ανώτατο όριο κυβισµού των υπηρεσιακών αυτοκινήτων των Ο.Τ.Α. είναι τα 1400 cc,
2.
Το ότι τα δύο µεταχειρισµένα οχήµατα που έκανε δωρεά η εταιρεία “ΑΦΟΙ ΚΑΤΩΠΟ∆Η Α.Ε.” στις δοµές
Πρόνοιας του ∆ήµου µας, έχουν άδεια µικτής χρήσης και τα κυβικά τους είναι 1598 cc (ΕΥΒ 4784) και 1248 cc
(ΕΥΒ 4889) αντίστοιχα,
3.
Την ανάγκη για την χρήση των ανωτέρω οχηµάτων από το ∆ήµο µας, στο πλαίσιο των αναγκών των
δοµών της Πρόνοιας και του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» για µεταφορά προσωπικού αλλά και µεταφορά –
διανοµή ειδών πρώτης ανάγκης, φαρµάκων, αναλωσίµων και ειδών Κοινωνικού Παντοπωλείου σε ωφελούµενους
πολίτες.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την τροποποίηση των αδειών χρήσης των δυο µεταχειρισµένων οχηµάτων, που δωρίσθηκαν από την εταιρεία
“ΑΦΟΙ ΚΑΤΩΠΟ∆Η Α.Ε.” στις δοµές Πρόνοιας του ∆. Λευκάδας, από µικτή σε άδεια επιβατικού Ι.Χ. για το όχηµα
µε αριθµ. κυκλοφορίας ΕΥΒ 4889 και κυβικά 1248 cc και σε άδεια φορτηγού Ι.Χ. κοινού µη ανατρεπόµενου ≤ 3,5 tn
για το όχηµα µε αριθµ. κυκλοφορίας EYB 4784 και κυβικά 1598 cc, προκειµένου να εγκριθεί η θέση τους σε
κυκλοφορία από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου και να τους δοθούν οι
αντίστοιχες κρατικές πινακίδες.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτές
αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την τροποποίηση των αδειών χρήσης των δυο µεταχειρισµένων οχηµάτων, που δωρίσθηκαν από την
εταιρεία “ΑΦΟΙ ΚΑΤΩΠΟ∆Η Α.Ε.” στις δοµές Πρόνοιας του ∆. Λευκάδας, από µικτή σε άδεια επιβατικού Ι.Χ. για το
όχηµα µε αριθµ. κυκλοφορίας ΕΥΒ 4889 και κυβικά 1248 cc και σε άδεια φορτηγού Ι.Χ. κοινού µη ανατρεπόµενου ≤
3,5 tn για το όχηµα µε αριθµ. κυκλοφορίας EYB 4784 και κυβικά 1598 cc, προκειµένου να εγκριθεί η θέση τους σε
κυκλοφορία από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου και να τους δοθούν οι
αντίστοιχες κρατικές πινακίδες.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 432/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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