ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 2ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 9/2017
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 11 του µήνα Ιανουαρίου
του έτους 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 681/11-1-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η
οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Σκληρός Φίλιππος
4. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Βλάχος Κων/νος
5. Σέρβος Κων/νος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Στη συνεδρίαση, καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Επίσης καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε., των παρατάξεων της µειοψηφίας, κ.
Σκληρός Φίλιππος, στη θέση του παραιτηθέντος τακτικού µέλους, κας Σταµατέλου ∆ήµητρας.
Καλείται, το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Περδικάρης Αθανάσιος, στη θέση του τακτικού
µέλους της πλειοψηφίας κ. Γκογκάκη Γρηγόρη, ο οποίος εκλέχθηκε Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι υπάρχει άµεση ανάγκη για την παροχή υπηρεσιών
καθαρισµού-αποχιονισµού του δηµοτικού οδικού δικτύου στο ∆ήµο Λευκάδας, λόγω της έντονης
χιονόπτωσης στις 10-11/1/2017, προκειµένου για την ασφαλή κυκλοφορία των δηµοτών, στο
δηµοτικό οδικό δίκτυο καθώς και την οµαλή και ασφαλή διέλευση των οχηµάτων σε αυτό.
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε το
κατεπείγον της Συνεδρίασης για το θέµα, για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ο.Ε. για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισµού-αποχιονισµού
του δηµοτικού οδικού δικτύου λόγω της έντονης χιονόπτωσης στις 10-11/1/2017, στο ∆ήµο
Λευκάδας.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Αθανίτης Αντώνιος, Πρ/µενος Τµήµατος Πρ/σµού, Λογιστηρίου & Προµηθειών
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Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Η Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 72 παρ.1δ του Ν.3852/2010
καθίσταται αρµόδια να αποφασίζει αιτιολογηµένα για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης
προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά
επείγουσες περιπτώσεις.
Σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας ∆ήµων & Κοινοτήτων)
προβλέπεται ότι: «στις περιπτώσεις του στοιχείου β’ της παρ. 4 του παρόντος και στις περιπτώσεις
απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων
όταν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισµό πίστωση ή αυτή που
υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισµού γίνεται στην πρώτη, µετά
την ανάθεση, συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου».
Στον ∆ήµο µας υπάρχει επιτακτική ανάγκη για την απ’ ευθείας ανάθεση της παροχής
υπηρεσιών καθαρισµού-αποχιονισµού του δηµοτικού οδικού δικτύου, λόγω της έντονης χιονόπτωσης
στις 10-11/01/2017 σε όλο τον ∆ήµο Λευκάδας, γεγονός που προκάλεσε σοβαρά προβλήµατα
κυκλοφορίας σε πολίτες και οχήµατα, µε αποκλεισµούς δρόµων και ολισθηρότητα αυτών λόγω
παγετού.
Συγκεκριµένα πρέπει να γίνουν εργασίες καθαρισµών και διανοίξεων οδών µε την χρήση
σκαπτικών µηχανηµάτων, µεταφορά προϊόντων καθαρισµού µε φορτηγά και χρήση αλατιέρας για
προστασία των οδών από πάγους προκειµένου να διασφαλιστούν ασφαλείς συνθήκες κυκλοφορίας
και πρόσβασης τόσο στους πολίτες όσο και στα οχήµατα.
Σύµφωνα µε την αριθµ. 1/2017 µελέτη που εκπονήθηκε από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
του ∆ήµου, το συνολικό ποσό των αναγκών δύναται να ανέλθει µέχρι το συνολικό ποσό των 3.968,00
ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%.
Με βάση τα παραπάνω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες:
- οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα που προκλήθηκαν από τις ακραίες καιρικές συνθήκες
(χιονόπτωση-παγετός) που επικρατούν στον ∆ήµο µας.
- οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καµία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του
∆ήµου.
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και:
α) τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 τευχ.Α’).
β) τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης).
γ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
δ) τις προσφορές των επιχειρήσεων Καγκελάρης Γεράσιµος, Πολίτης Νικόλαος και Πολίτης
Σπυρίδων.
Εισηγούµαστε
Την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισµού-αποχιονισµού του δηµοτικού
οδικού δικτύου και συγκεκριµένα υπηρεσιών καθαρισµών και διανοίξεων οδών µε την χρήση
σκαπτικών µηχανηµάτων, µεταφορά προϊόντων καθαρισµού µε φορτηγά και χρήση αλατιέρας, λόγω
της έντονης χιονόπτωσης στις 10-11/01/2017 σε όλο τον ∆ήµο Λευκάδας, στις παρακάτω
επιχειρήσεις:
•

•

•

«Καγκελάρης Γεράσιµος», Χωµατουργικές εργασίες-οικοδοµικά υλικά, µε έδρα Άγιο Πέτρο,
Λευκάδα, Α.Φ.Μ.: 029638992, ∆.Ο.Υ. Λευκάδας, µέχρι του ποσού των 200,00 ευρώ πλέον
Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικού ποσού µε Φ.Π.Α. 248,00 ευρώ.
«Πολίτης Νικόλαος», Εµπειροτέχνης-Εργολάβος Ε.∆.Ε., µε έδρα Κοντάραινα, Λευκάδα,
Α.Φ.Μ.: 046144406, ∆.Ο.Υ. Λευκάδας, µέχρι του ποσού των 200,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%,
ήτοι συνολικού ποσού µε Φ.Π.Α. 248,00 ευρώ.
«Πολίτης Σπυρίδων», Εργολάβος Ε.∆.Ε.-Χωµατουργικές εργασίες, µε έδρα Κοντάραινα,
Λευκάδα, Α.Φ.Μ.: 046144535, ∆.Ο.Υ. Λευκάδας, µέχρι του ποσού των 400,00 ευρώ πλέον
Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικού ποσού µε Φ.Π.Α. 496,00 ευρώ.
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Η ανάθεση θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους της αριθµ. 1/2017 µελέτης της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου, της οποίας εγκρίνουµε τις τεχνικές προδιαγραφές.
Η χρονική διάρκεια της ανάθεσης ορίζεται για όσο χρονικό διάστηµα ισχύσουν τα ακραία
καιρικά φαινόµενα.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 30-7333.073 µε τίτλο «Αποκαταστάσεις στον
∆ήµο Λευκάδας µετά από επικίνδυνα καιρικά φαινόµενα» και θα συµπεριληφθεί στην επόµενη
(πρώτη) αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2017 του ∆ήµου Λευκάδας.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαρισµού-αποχιονισµού του δηµοτικού οδικού
δικτύου και συγκεκριµένα υπηρεσιών καθαρισµών και διανοίξεων οδών µε την χρήση σκαπτικών
µηχανηµάτων, µεταφορά προϊόντων καθαρισµού µε φορτηγά και χρήση αλατιέρας, λόγω της έντονης
χιονόπτωσης στις 10-11/01/2017 σε όλο τον ∆ήµο Λευκάδας, στις παρακάτω επιχειρήσεις:
•

•

•

«Καγκελάρης Γεράσιµος», Χωµατουργικές εργασίες-οικοδοµικά υλικά, µε έδρα Άγιο Πέτρο,
Λευκάδα, Α.Φ.Μ.: 029638992, ∆.Ο.Υ. Λευκάδας, µέχρι του ποσού των 200,00 ευρώ πλέον
Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικού ποσού µε Φ.Π.Α. 248,00 ευρώ.
«Πολίτης Νικόλαος», Εµπειροτέχνης-Εργολάβος Ε.∆.Ε., µε έδρα Κοντάραινα, Λευκάδα,
Α.Φ.Μ.: 046144406, ∆.Ο.Υ. Λευκάδας, µέχρι του ποσού των 200,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%,
ήτοι συνολικού ποσού µε Φ.Π.Α. 248,00 ευρώ.
«Πολίτης Σπυρίδων», Εργολάβος Ε.∆.Ε.-Χωµατουργικές εργασίες, µε έδρα Κοντάραινα,
Λευκάδα, Α.Φ.Μ.: 046144535, ∆.Ο.Υ. Λευκάδας, µέχρι του ποσού των 400,00 ευρώ πλέον
Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικού ποσού µε Φ.Π.Α. 496,00 ευρώ.

Η ανάθεση θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους της αριθµ. 1/2017 µελέτης της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου, της οποίας εγκρίνουµε τις τεχνικές προδιαγραφές.
Η χρονική διάρκεια της ανάθεσης ορίζεται για όσο χρονικό διάστηµα ισχύσουν τα ακραία
καιρικά φαινόµενα.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε. 30-7333.073 µε τίτλο «Αποκαταστάσεις στον
∆ήµο Λευκάδας µετά από επικίνδυνα καιρικά φαινόµενα» και θα συµπεριληφθεί στην επόµενη
(πρώτη) αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2017 του ∆ήµου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 9/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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