ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 14ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 169/2021
Στην Λευκάδα σήµερα στις 23 του µηνός Μαρτίου 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.16320/12.03.2021 (ΦΕΚ 996/13.03.2021 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: 13371/19-3-2021 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
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Γαζής Αναστάσιος
2
Τυπάλδος Νικόλαος
3 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
3
4 Μαργέλη Μαρία
4
5 Βικέντιος Νικόλαος
5
6 Γιαννιώτης Παναγιώτης
6
7 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
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.
Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
ο
Οµόφωνα προτάχθηκε και συζητήθηκε µετά το 5 θέµα της Η.∆., το 7 θέµα της Η.∆.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ου
Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος, προσήλθε κατά την συζήτηση του 2 θέµατος Ε.Η.∆.

ο

ΘΕΜΑ 10 Η.∆.: Απόφαση Ο.Ε. για διόρθωση της αρ. 98/2021 απόφασής της σχετικά µε την τροποποίηση των
αδειών χρήσης των οχηµάτων που έγιναν δωρεά από την εταιρεία «ΑΦΟΙ ΚΑΤΩΠΟ∆Η Α.Ε.» στο ∆ήµο µας, όσον
αφορά τις άδειες κυκλοφορίας.
Εισηγητής: Νικόλαος Βικέντιος, Αντιδήµαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο κ. Νικόλαο
Βικέντιο, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα εξής:
«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.
4. Τις προηγούµενες υπ. άριθµ. 432/20 και 98/21 αποφάσεις της Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1

Τη διόρθωση των υπ. άριθµ. 432/20 και 98/21 αποφάσεων της Ο.Ε. ως ακολούθως: α) για το όχηµα µε αριθµ.
κυκλ. ΕΥΒ 4784 και κυβικά 1248 από µικτή σε άδεια επιβατικού Ι.Χ. και β) για το όχηµα µε αριθµ. κυκλ. ΕΥΒ 4889
και κυβικά 1598 σε άδεια φορτηγού Ι.Χ. κοινού µη ανατρεπόµενου ≤ 3,5 tn.»
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
Τη διόρθωση των υπ. άριθµ. 432/20 και 98/21 αποφάσεων της Ο.Ε. ως ακολούθως: α) για το όχηµα µε
αριθµ. κυκλ. ΕΥΒ 4784 και κυβικά 1248 από µικτή σε άδεια επιβατικού Ι.Χ. και β) για το όχηµα µε αριθµ. κυκλ.
ΕΥΒ 4889 και κυβικά 1598 σε άδεια φορτηγού Ι.Χ. κοινού µη ανατρεπόµενου ≤ 3,5 tn.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 169/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
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