ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 10ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 122/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 28 του µηνός Απριλίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε
σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, µε την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (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), τις υπ΄αριθ.
18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ:
6048/28-4-2020 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 επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
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Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
Βικέντιος Νικόλαος
Κατωπόδη Νίκη
Σέρβος Κων/νος
(αναπλ. Κων. ∆ρακονταειδή)
Γαζής Αναστάσιος
Τσιρογιάννης Γεώργιος
Γαζής Νικόλαος
(αναπλ. Σεβ. Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα)

στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
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Τυπάλδος Νικόλαος
Μαργέλη Μαρία
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Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Η κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα συµµετείχε στην τηλεδιάσκεψη κατά την έναρξη της συζήτησης
ου
του 1 θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
ου
Ο κ. Γαζής Νικόλαος αποχώρησε από την τηλεδιάσκεψη κατά την έναρξη της συζήτησης του 1 θέµατος
της ηµερήσιας διάταξης.
ο

ΘΕΜΑ
5 της Η.∆.: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης των αποφάσεων του ∆ηµάρχου Λευκάδας λόγω
κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη µέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τµ. Πρ/σµού, Λογιστηρ. & Προµηθειών
∆/νσης Οικον. Υπηρεσιών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών
της Επιτροπής τα εξής:
Έχοντας υπόψη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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».
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. 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» & το Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 Α) «ρυθµίσεις του Υπουργείου
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρ. ∆ιακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», άρθρο 23.
Την Πράξη Νοµοθ. Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’): Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης
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των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της
διάδοσής του και ιδιαίτερα το άρθρο 10 παρ.3
9. Τη µε αριθµ.18209/13-03-2020/Α∆Α:Ψ0Γ646ΜΤΛ6-Τ3Σ απόφαση Γενικού ∆/ντή Οικονοµικών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής Υπ. Εσωτερικών περί έκτακτης κατανοµής ποσού
10.770.000,00 ευρώ, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στους ∆ήµους της χώρας,
προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19.
10. Τη µε αριθ. 20210/27-03-2020/ Α∆Α:ΨΗΛΒ46ΜΤΛ6-ΕΙΖ απόφαση Γενικού ∆/ντή Οικονοµικών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής Υπ. Εσωτερικών περί έκτακτης κατανοµής ποσού
2.255.000,00 ευρώ, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στους ∆ήµους της χώρας, προς
κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19 σε οικισµούς και καταυλισµούς
ΡΟΜΑ
11. Την κατεπείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη που προκύπτει από το γεγονός ότι πρέπει να ληφθούν όλα τα
απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
12. Τις αριθ. 5259/02-04-2020 (Α∆ΑΜ: 20ΑWRD006516265), 5538/08-04-2020 (Α∆Α: 99Ρ7ΩΛΙ-ΩΥ9),
5674/10-04-2020 (Α∆ΑΜ: 20ΑWRD006566962), 5673/10-04-2020 (Α∆Α: ΩΓΧΠΩΛΙ-ΒΦ4), 5970/23-042020 (Α∆Α: ΩΤΞΗΩΛΙ-04Ω) και 5971/23-04-2020 (Α∆Α: 6Α4ΣΩΛΙ-507) αποφάσεων του ∆ηµάρχου
Λευκάδας λόγω κατεπείγουσας ανάγκης
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την έγκριση των αποφάσεων του ∆ηµάρχου Λευκάδας που εκδόθηκαν λόγω κατεπείγουσας και απρόβλεπτης
ανάγκης για τη λήψη µέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19, ως εξής:

1) Την αριθ. 5259/02-04-2020 (Α∆ΑΜ: 20ΑWRD006516265) µε θέµα «Προµήθεια ειδών καθαριστικού
και υγιεινής για τις ανάγκες της ευάλωτης πληθυσµιακής οµάδας του κοινωνικού παντοπωλείου»
συνολικού ποσού 1.989,52€

2) Την αριθ. 5538/08-04-2020 (Α∆Α: 99Ρ7ΩΛΙ-ΩΥ9) µε θέµα «Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για τις
ανάγκες τις Υπηρεσίας Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου του ∆ήµου
Λευκάδας» συνολικού ποσού 937,44€

3) Την αριθ. 5674/10-04-2020 (Α∆ΑΜ: 20ΑWRD006566962) µε θέµα «Παροχή υπηρεσίας µυοκτονίας
για τις ανάγκες της ευάλωτης πληθυσµιακής οµάδας «ΡΟΜΑ» συνολικού ποσού 1.054,00€

4) Την αριθ. 5673/10-04-2020 (Α∆Α: ΩΓΧΠΩΛΙ-ΒΦ4) µε θέµα «Παροχή υπηρεσίας απολύµανσης για
τις ανάγκες της ευάλωτης πληθυσµιακής οµάδας «ΡΟΜΑ» συνολικού ποσού 744,00€

5) Την αριθ. 5970/23-04-2020 (Α∆Α: ΩΤΞΗΩΛΙ-04Ω) µε θέµα «Παροχή υπηρεσίας απεντόµωσης για
τις ανάγκες της ευάλωτης πληθυσµιακής οµάδας «ΡΟΜΑ» συνολικού ποσού 558,00€

6) Την αριθ. 5971/23-04-2020 (Α∆Α: 6Α4ΣΩΛΙ-507) µε θέµα «Προµήθεια ηλιακών φωτιστικών δρόµου
LED για τις ανάγκες της ευάλωτης πληθυσµιακής οµάδας «ΡΟΜΑ» συνολικού ποσού 403,00€
Οι αποφάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου και θα αναληφθεί η υποχρέωση
ης
και θα δεσµευθούν οι απαραίτητες πιστώσεις αµέσως
µετά την έγκριση της 1 αναµόρφωσης του
προϋπολογισµού του ∆ήµου Λευκάδας από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας και
Ιονίων Νήσων ως εξής:
Α) Η σχετική δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών θα βαρύνει τον ΚΑΕ 00-6495.059 µε τίτλο «Υπηρεσίες
συναφείς για την αντιµετώπιση του κινδύνου εµφάνισης & διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (απολυµάνσεις,
καθαρισµοί κλπ).» στον οποίο στον οποίο έχουν εγγραφεί 24.800,00 ευρώ.
Β) Για την προµήθεια υλικών η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 00-6631.001 µε τίτλο «Προµήθειες υλικού,
παροχής µέσων προστασίας των εργαζοµένων για την αντιµετώπιση του κινδύνου εµφάνισης & διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19.» στον οποίο έχουν εγγραφεί 15.200,00€
Γ) Για την προµήθεια υλικών και την παροχή υπηρεσιών σχετιζόµενες µε την ευάλωτη πληθυσµιακή οµάδα
«ΡΟΜΑ» η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 15-6495.019 µε τίτλο «Προµήθεια υλικού, υπηρεσίες συναφείς
για την αντιµετώπιση του κινδύνου εµφάνισης και διασποράς του κορονοϊού COVID-19 (απολυµάνσεις,
µυοκτονίες κλπ) σε χώρους διαµονής των ROMA» στον οποίο έχουν εγγραφεί 8.000,00€
Οι αποφάσεις αυτές αποστέλλονται στην Οικονοµική Επιτροπή προς έγκριση, σε εφαρµογή των προβλέψεων
του άρθρου 158 παρ. 7 του Ν. 3463/2006.»
Ακολούθησε συζήτηση και ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν έξι (6) µέλη της Ο.Ε.
Παρών δηλώνει η κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα, η οποία είπε ότι κατά τη γνώµη της δεν δικαιολογείται
το κατεπείγον.
Καταµετρήθηκαν έξι (6) ψήφοι.
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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 αυτό αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
•
Τις δ/ξεις του Ν. 4412/16.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση των αποφάσεων του ∆ηµάρχου Λευκάδας που εκδόθηκαν λόγω κατεπείγουσας και
απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη µέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19, σύµφωνα µε την
ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 122/2020.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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