ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 2ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 25/2021
Στην Λευκάδα σήµερα στις 19 του µηνός Ιανουαρίου 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/ΓΠ.οικ.: 1293/8.1.2021 (ΦΕΚ 30/8.1.2021 τεύχος Β'), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020,
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: 2024/15-1-2021 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.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τυπάλδος Νικόλαος
2 Βικέντιος Νικόλαος
2
Τσιρογιάννης Γεώργιος
3 Σέρβος Κων/νος (αναπληρ.)
3
4 Γιαννιώτης Παναγιώτης
4
5 Μαργέλη Μαρία
5
6 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
6
7 Γαζής Αναστάσιος
7
8
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.
Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.

ΘΕΜΑ 7: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης εργασιών «ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΕΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ∆ΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΖΩΝ ΜΕ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΛΑΜΟ».
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήµαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε το λόγο στον εισηγητή κ. Σπυρίδωνα
Λύγδα ο οποίος έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα εξής:
«Το θέµα εισάγεται για έγκριση από την Οικονοµική Επιτροπή σε εφαρµογή των άρθρων 58 παρ. 2 του Ν.
3852/2010
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. 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».
3.Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012) «ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση, την αποκεντρωµένη
διοίκηση και λοιπές διατάξεις».
4. 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)».
5.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».
6.Τις διατάξεις του Π.∆. 80/05-08-2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
7.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» & το Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 Α) «ρυθµίσεις του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρ. ∆ιακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», άρθρο 23.
8.Την κατεπείγουσα ανάγκη που προκύπτει από το γεγονός της θεοµηνίας κατά τις 3-05/01-2021 στη
∆.Ε.Καλάµου µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται κίνδυνος ή ζηµία για τους πολίτες και τις περιουσίες τους, των
υποδοµών και των συµφερόντων του ∆ήµου Λευκάδας
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9.Την µε αριθµ.2432/18-01-2021 απόφαση του ∆ηµάρχου Λευκάδας απευθείας ανάθεσης εργασιών κοπής και
αποµάκρυνση πεσµένων και επικίνδυνων δένδρων και µπαζών λόγω θεοµηνίας στη ∆.Ε.Καλάµου από 35/01/2021 στον KESHTEJA SOKOL, Κάλαµος Λευκάδας, Τ.Κ.31081, Α.Φ.Μ.:300324274, ∆.Ο.Υ. Λευκάδας έναντι
συνολικού ποσού 12.350,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση της αριθ. 2432/18-01-2021 απόφασης του ∆ηµάρχου Λευκάδας απ΄ευθείας ανάθεσης εργασιών
κοπής και αποµάκρυνση πεσµένων και επικίνδυνων δένδρων και µπαζών, µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα
προσφορά βάση τιµής, λόγω θεοµηνίας στη ∆.Ε.Καλάµου από 3-5/01/2021, στον KESHTEJA SOKOL, Κάλαµος
Λευκάδας, Τ.Κ.31081, Α.Φ.Μ.:300324274, ∆.Ο.Υ.
Λευκάδας έναντι συνολικού ποσού 12.350,00€
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. Η απόφαση εκδόθηκε λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για τον περιορισµό των
δυσµενών επιπτώσεων και προς αποφυγή σοβαρού επικείµενου κινδύνου ή ζηµίας για τους πολίτες και τις
περιουσίες τους, των υποδοµών και των συµφερόντων του ∆ήµου Λευκάδας, από τη θεοµηνία κατά τις 305/01/2021 στη ∆.Ε. Καλάµου.
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.
Συνηµµένα:
- η µε αριθ. 2432/18-01-2021 απόφαση»
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 υπ΄ αριθ. 2432/18-01-2021 απόφαση του ∆ηµάρχου Λευκάδας απ΄ευθείας ανάθεσης
εργασιών κοπής και αποµάκρυνσης πεσµένων και επικίνδυνων δένδρων και µπαζών, µε κριτήριο την πλέον
συµφέρουσα προσφορά βάση τιµής, λόγω θεοµηνίας στη ∆.Ε. Καλάµου από 3-5/01/2021, στον KESHTEJA
SOKOL, Κάλαµος Λευκάδας, Τ.Κ.31081, Α.Φ.Μ.:300324274, ∆.Ο.Υ. Λευκάδας έναντι συνολικού ποσού
12.350,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. Η απόφαση εκδόθηκε λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για τον
περιορισµό των δυσµενών επιπτώσεων και προς αποφυγή σοβαρού επικείµενου κινδύνου ή ζηµίας για τους
πολίτες και τις περιουσίες τους, των υποδοµών και των συµφερόντων του ∆ήµου Λευκάδας, από τη θεοµηνία κατά
τις 3-05/01/2021 στη ∆.Ε. Καλάµου.
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: 25/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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