ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 6ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 67/2021
Στην Λευκάδα σήµερα στις 16 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00,
ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ (µέσω εφαρµογής webex)
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ
∆1α/Γ.Π.οικ.9147/10.02.2021 (ΦΕΚ 534/10.02.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-032020, 163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ., ύστερα
από την αριθ. πρωτ: 7803/12-2-2021 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
επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
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Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Ασπασία Σούνδια, υπάλληλο
∆ήµου Λευκάδας.
Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο

ΘΕΜΑ 1 Ε.Η.∆.: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της µε αριθµ. 7923/15-02-2021 απόφασης του ∆ηµάρχου Λευκάδας
απευθείας ανάθεσης προµήθειας άλατος λόγω Εκτάκτων Αναγκών -έντονη χιονόπτωση 14/15-02-2021- για
αντιµετώπιση δυσµενών επιπτώσεων στο δηµοτικό οδικό δίκτυο.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήµαρχος

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 έγκριση της µε αριθµ. 7923/15-02-2021 απόφασης του ∆ηµάρχου Λευκάδας απευθείας ανάθεσης προµήθειας
άλατος λόγω Εκτάκτων Αναγκών -έντονη χιονόπτωση 14/15-02-2021- για αντιµετώπιση δυσµενών επιπτώσεων
στο δηµοτικό οδικό δίκτυο.
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 έγκριση της µε αριθµ. 7923/15-02-2021 απόφασης του
∆ηµάρχου Λευκάδας απευθείας ανάθεσης προµήθειας άλατος λόγω Εκτάκτων Αναγκών - έντονη χιονόπτωση
14/15-02-2021- για αντιµετώπιση δυσµενών επιπτώσεων στο δηµοτικό οδικό δίκτυο.»
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε τον λόγο στον κ. Αναστάσιο
Γαζή, Αντιδήµαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής την εισήγηση της υπηρεσίας η οποία έχει ως
εξής:
«Το θέµα εισάγεται για έγκριση από την Οικονοµική Επιτροπή σε εφαρµογή των άρθρων 58 παρ. 2 του Ν.
3852/2010.
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/1-5-2002) «Αναβάθµιση Πολιτικής Προστασίας και λοιπές
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως το άρθρο
58 παρ.2 «2 Όταν δηµιουργείται άµεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άµεση ζηµία των δηµοτικών
συµφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήµαρχος µπορεί να αποφασίσει για θέµατα που
ανήκουν στην αρµοδιότητα της οικονοµικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει
να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόµενη συνεδρίαση της αντίστοιχης
επιτροπής.»
Τις διατάξεις του αρ.158 παρ.7 του Ν.3463/2006 «…στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης
προµηθειών…όταν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισµό πίστωση ή αυτή
είναι ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισµού γίνεται στην πρώτη, µετά την ανάθεση,
συνεδρίαση του ∆ηµοτικού κοινοτικού συµβουλίου.»
Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012) «ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση, την
αποκεντρωµένη διοίκηση και λοιπές διατάξεις».
Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Τις διατάξεις του αρθ. 22 του Ν.4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/2016) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης
επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό και λοιπές διατάξεις».
Τις διατάξεις του Π.∆. 80/05-08-2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) για την ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια».
Τη µε αριθµ.25404/31-12-2020(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 5-01-2021) Α∆Α:ΡΨ5ΒΩΛΙ-ΨΛΣ απόφαση ∆ηµάρχου
περι ορισµού Αντιδηµάρχων
Το Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας Αντιµετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών µε τη συνθηµατική λέξη
«ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» µε τα Παραρτήµατά του
η
Τη µε αριθµ.12189/22-11-2020/Α∆Α:6∆4Ω46ΜΤΛΒ-Ε67 1 έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιµετώπισης
Έκτακτων Αναγκών και Άµεσης/Βραχείας ∆ιαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και
παγετού µε την κωδική ονοµασία «ΒΟΡΕΑΣ» στα πλαίσια του γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας µε τη
συνθηµατική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ
Την αριθµ. 8898/12-12-2019 (Α∆Α:6Ψ∆046ΜΤΛΒ-ΡΤΘ) εγκύκλιο της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής
Προστασίας για την αντιµετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό.
Το µε αριθµ.8016/12-10-2020 έγγραφο Γ.Γ.Π.Π. «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιµετώπιση
κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό»
Το µε αριθµ.11495/11-02-2021 έγγραφο Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας
Το µε αριθµ.619/14-02-2021 έγγραφο Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος –ΕΣΚΕ∆ΙΚ-Γενικής Γραµµατείας
Πολιτικής Προστασίας «∆ελτίο Πρόγνωσης Καιρού»
Το µε αριθµ.617/13-02-2021 έγγραφο Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώµατος –ΕΣΚΕ∆ΙΚ-Γενικής Γραµµατείας
Πολιτικής Προστασίας «∆ελτίο Πρόγνωσης Καιρού»
Το από 15-02-2021 έγγραφο Τµήµατος Τροχαίας Λευκάδας ∆/νσης Αστυνοµίας Λευκάδας
Το µε αριθµ.269/15-02-2021/Α∆Α:21REQ008142280 αίτηµα προµήθειας άλατος για την αντιµετώπιση
χιονοπτώσεων και παγετού
Τον τρέχοντα τιµοκατάλογο των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΛΥΚΩΝ Α.Ε..
η
η
Το γεγονός ότι τις βραδινές ώρες της 14 Φεβρουαρίου προς 15 Φεβρουαρίου 2021 προκλήθηκε έντονη
πυκνή χιονόπτωση µε αποτέλεσµα η κυκλοφορία στο δηµοτικό οδικό δίκτυο να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη.
Την έκτακτη και κατεπείγουσα ανάγκη προµήθειας άλατος, προς αντιµετώπιση δυσµενών επιπτώσεων επί
του δηµοτικού οδικού δικτύου και όχι µόνο από εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού που προβλέπεται να
διατηρηθούν µέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδοµάδας, προκειµένου να µην δηµιουργείται κίνδυνος ή ζηµία για
την δηµόσια κυκλοφορία.
Την αριθ. 7923/15-02-2021/Α∆Α:6Θ5ΗΩΛΙ-ΗΛΚ απόφασης του ∆ηµάρχου Λευκάδας απευθείας ανάθεσης
προµήθειας άλατος λόγω Εκτάκτων Αναγκών -έντονη χιονόπτωση 14/15-02-2021- για αντιµετώπιση
δυσµενών επιπτώσεων στο δηµοτικό οδικό δίκτυο
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
την έγκριση της αριθ. 7923/15-02-2021/Α∆Α:6Θ5ΗΩΛΙ-ΗΛΚ απόφασης του ∆ηµάρχου Λευκάδας απευθείας
ανάθεσης προµήθειας άλατος που εκδόθηκε λόγω έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης, προς αντιµετώπιση
δυσµενών επιπτώσεων επί του δηµοτικού οδικού δικτύου και όχι µόνο από εκδήλωση χιονοπτώσεων στις 14/1502-2021, και παγετού που προβλέπεται να διατηρηθούν µέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδοµάδας, προκειµένου να
µην δηµιουργείται κίνδυνος ή ζηµία για την δηµόσια κυκλοφορία.
Επειδή δεν υπάρχει στον προϋπολογισµό πίστωση, θα εγγραφεί πίστωση στην πρώτη αναγκαία τροποποίηση
του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2021 που θα γίνει στην, µετά την ανάθεση, συνεδρίαση του δηµοτικού
συµβουλίου.»
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
Εγκρίνει την αριθ. 7923/15-02-2021/Α∆Α:6Θ5ΗΩΛΙ-ΗΛΚ απόφαση του ∆ηµάρχου Λευκάδας απευθείας
ανάθεσης προµήθειας άλατος που εκδόθηκε λόγω έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης, προς αντιµετώπιση
δυσµενών επιπτώσεων επί του δηµοτικού οδικού δικτύου και όχι µόνο από εκδήλωση χιονοπτώσεων στις 14/1502-2021, και παγετού που προβλέπεται να διατηρηθούν µέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδοµάδας, προκειµένου να
µην δηµιουργείται κίνδυνος ή ζηµία για την δηµόσια κυκλοφορία.
Επειδή δεν υπάρχει στον προϋπολογισµό πίστωση, θα εγγραφεί πίστωση στην πρώτη αναγκαία
τροποποίηση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2021 που θα γίνει στην, µετά την ανάθεση, συνεδρίαση
του δηµοτικού συµβουλίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 67/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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