ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 11ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 135/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 15 του µηνός Μαΐου του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή 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:
6605/11-5-2020 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
οχτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
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Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
Βικέντιος Νικόλαος
Κατωπόδη Νίκη
Τυπάλδος Νικόλαος
Σέρβος Κων/νος
(αναπλ. Κων. ∆ρακονταειδή)
Γαζής Αναστάσιος
Γληγόρης Παναγιώτης
(αναπλ. Μαρ. Μαργέλη)
Σεβαστή Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα

στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
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Τσιρογιάννης Γεώργιος
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Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Ασπασία
Σούνδια, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 4 Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση της µε αρ. 65/2018 (Α∆Α :
6Η0ΟΩΛΙ-ΡΨΚ) απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και έγκριση Υποβολής Αιτήµατος Τροποποίησης
Φυσικού Αντικειµένου του Έργου µε τίτλο «Προµήθεια µηχανήµατων έργου ή/ και συνοδευτικού εξοπλισµού»
που χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα “ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ” (Π∆Ε), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι του
Υπουργείου Εσωτερικών
Εισηγητής: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

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 τροποποίηση της µε αρ. 65/2018 (Α∆Α : 6Η0ΟΩΛΙ-ΡΨΚ) απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
και έγκριση υποβολής Αιτήµατος Τροποποίησης Φυσικού Αντικειµένου του Έργου µε τίτλο «Προµήθεια
µηχανήµατων έργου ή/ και συνοδευτικού εξοπλισµού» που χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα
“ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ” (Π∆Ε), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της συζήτησης του θέµατος ψήφισαν επτά (7) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Η ∆.Σ. κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα δήλωσε παρών διότι θα έπρεπε να µεταφερθεί η συζήτηση του
θέµατος στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Καταµετρήθηκαν επτά (7) ψήφοι.
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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,
• την ανωτέρω ψηφοφορία
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την συζήτηση του θέµατος που αφορά στην τροποποίηση της µε αρ. 65/2018 (Α∆Α : 6Η0ΟΩΛΙ-ΡΨΚ)
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και έγκριση Υποβολής Αιτήµατος Τροποποίησης Φυσικού Αντικειµένου
του Έργου µε τίτλο «Προµήθεια µηχανήµατων έργου ή/ και συνοδευτικού εξοπλισµού» που χρηµατοδοτείται
από το Πρόγραµµα “ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ” (Π∆Ε), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι του Υπουργείου Εσωτερικών.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα
εξής:
«Με τη µε αρ. 65/2018 (Α∆Α : 6Η0ΟΩΛΙ-ΡΨΚ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η αποδοχή
της χρηµατοδότησης ποσού 185.000,00 € στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «H τοπική ανάπτυξη και η
προστασία περιβάλλοντος» του προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών και η έγκριση
υποβολής της σχετικής πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης Ι του Υπουργού Εσωτερικών µε τίτλο «Προµήθεια
µηχανηµάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισµού» για την προµήθεια ενός φορτηγού ανατρεπόµενου, µε
υπερκατασκευή ανατρεπόµενης κιβωτάµαξας που να φέρει ανοιγόµενη πίσω πόρτα και αναδιπλούµενο ηλεκτρικό
µουσαµά, νέας σειράς EURO 6, µεικτού φορτίου 26 tn .
Στη συνέχεια µε την αρ. πρωτ. 34193/09-05-2018 (Α∆Α : 68ΦΦ465ΧΘ7-ΤΦ9) απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών εντάχθηκε στο Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» η πράξη «Προµήθεια µηχανηµάτων έργου ή/και
συνοδευτικού εξοπλισµού» του ∆ήµου Λευκάδας που αφορά την προµήθεια του άνωθεν µηχανήµατος/οχήµατος.
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και
Πρασίνου σε µηχανήµατα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων και την ενδυνάµωση των
τεχνικών της υποδοµών προτείνει την αντικατάσταση στην πρόταση χρηµατοδότησης (Τεχνικό ∆ελτίο Έργου) του
ανωτέρω µηχανήµατος /οχήµατος από ένα ανοικτό ανατρεπόµενο όχηµα µε υδραυλικό γερανό και αρπάγη,
µεικτού φορτίου 19 tn.
Το συγκεκριµένο όχηµα θα αντικαταστήσει το πεπαλαιωµένο υφιστάµενο όχηµα του ∆ήµου και θα
χρησιµοποιηθεί για την συλλογή µεγάλης ποσότητας και ογκωδών «πράσινων» φυτικών υπολειµµάτων τα οποία
εναποτίθενται από τους ∆ηµότες στα όρια των ιδιοκτησιών τους µετά από κλαδέµατα, κουρέµατα γκαζόν κλπ. ή
προκύπτουν από προγραµµατισµένες εργασίες του προσωπικού του ∆ήµου από την φροντίδα των δηµοτικών
πάρκων και δέντρων που ανήκουν στη δικαιοδοσία του ∆ήµου. Η αποµάκρυνση των παραπάνω υπολειµµάτων
επιβάλλεται να γίνεται σε συνεχή βάση, προκειµένου να αποφεύγεται αφενός το κλείσιµο οδών ή αδυναµία
χρήσης των πεζόδροµων και πεζοδροµίων από τους κατοίκους µε κίνδυνο για την ασφάλεια τους και αφετέρου το
φράξιµο των φρεατίων των οµβρίων υδάτων µε συνέπεια την πρόκληση πληµµυρικών φαινοµένων.
Επιπροσθέτως το υπό προµήθεια όχηµα θα χρησιµοποιηθεί στις έκτακτες καταστάσεις που οφείλονται σε ακραία
φαινόµενα για την αποµάκρυνση ογκωδών αντικειµένων (πχ. πτώσεις δέντρων) καθώς και για φόρτωση,
µεταφορά και εκκένωση αδρανών υλικών.
Σε συνέχεια των παραπάνω και εντός των πλαισίων και όρων της µε αρ. πρωτ. 5132/23-2-2018 πρόσκλησης
του Υπουργού Εσωτερικών µε τίτλο «Προµήθεια µηχανηµάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισµού» και της µε
αρ. πρωτ. 34193/09-07-2018 απόφασης ένταξης της πράξης «Προµήθεια µηχανηµάτων έργου ή/και
συνοδευτικού εξοπλισµού» ζητείται η τροποποίηση της µε αρ. 65/2018 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
µόνο ως προς το είδος του µηχανήµατος/οχήµατος, δηλαδή από ανοικτό ανατρεπόµενο φορτηγό µεικτού φορτίου
26 tn σε ανοικτό ανατρεπόµενο φορτηγό µε υδραυλικό γερανό και αρπάγη µεικτού φορτίου 19 tn.
Η εν λόγω επιχορήγηση είναι απολύτως αναγκαία, µε συνεπακόλουθα οφέλη για την τη δηµόσια υγεία και
την εν γένει προστασία του περιβάλλοντος. Επισηµαίνεται η αναγκαιότητα λήψης της παρούσας απόφασης λόγω
της υποχρέωσης ολοκλήρωσης της πράξης εντός της διάρκειας εφαρµογής του Προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ
ΙΙ», σύµφωνα µε τους όρους της απόφασης ένταξης και της πρόσκλησης Ι, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήµερα.
Με βάση τα προαναφερθέντα και έχοντας υπόψη:
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1) Τη µε αρ. µε αρ. πρωτ. 5132/23-2-2018 (Α∆Α : ΩΛΓΩ465ΧΘ7-ΙΝΝ) πρόσκληση του Υπουργού
Εσωτερικών µε τίτλο «Προµήθεια µηχανηµάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισµού», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2) Τη µε αρ. πρωτ. 34196/09-07-2018 (Α∆Α : 68ΦΦ465ΧΘ7-ΤΦ9) απόφαση ένταξης της πράξης «Προµήθεια
µηχανηµάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισµού» του ∆ήµου Λευκάδας στο Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ
ΙΙ».
3) Τις ανάγκες του ∆ήµου όπως τις κατέγραψε η Υπηρεσία Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου
4) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως συµπληρώθηκε από το άρθρο 117 του Ν.
4674/2020 και ισχύει.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
Τη λήψη απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής για :
1.
την τροποποίηση της µε αρ. 65/2018 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µόνο ως προς το είδος του
προτεινόµενου µηχανήµατος/οχήµατος, ώστε η σχετική πρόταση στον άξονα προτεραιότητας «H τοπική
ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» του Προγράµµατος «Φιλόδηµος ΙΙ», στο πλαίσιο της µε αρ. πρωτ.
5132/23-2-2018 πρόσκλησης του Υπουργού Εσωτερικών και η αποδοχή της χρηµατοδότησης ποσού
185.000,00 € να αφορά νέο ανατρεπόµενο φορτηγό µε υδραυλικό γερανό και αρπάγη, µεικτού φορτίου 19 tn.

2.
την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου, κου Χαράλαµπου Καλού για την υπογραφή της Αίτησης
Τροποποίησης του Φυσικού Αντικειµένου του Χρηµατοδοτούµενου Έργου µε τίτλο «Προµήθεια µηχανήµατων
έργου ή/ και συνοδευτικού εξοπλισµού» που χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα “ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ” (Π∆Ε), στο
πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και όλων των απαιτούµενων εγγράφων και
δικαιολογητικών για την λήψη της παρούσας επιχορήγησης και την υλοποίηση της δράσης-προµήθειας.
Ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν επτά (7) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Η ∆.Σ. κα Σεβαστή Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα δήλωσε παρών.
Καταµετρήθηκαν επτά (7) ψήφοι.
Μετά από την 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 άρθρου 117 του Ν. 4674/2020.
•
•

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.

την τροποποίηση της µε αρ. 65/2018 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µόνο ως προς το είδος του
προτεινόµενου µηχανήµατος/οχήµατος, ώστε η σχετική πρόταση στον άξονα προτεραιότητας «H τοπική
ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» του Προγράµµατος «Φιλόδηµος ΙΙ», στο πλαίσιο της µε αρ. πρωτ.
5132/23-2-2018 πρόσκλησης του Υπουργού Εσωτερικών και η αποδοχή της χρηµατοδότησης ποσού 185.000,00
€ να αφορά νέο ανατρεπόµενο φορτηγό µε υδραυλικό γερανό και αρπάγη, µεικτού φορτίου 19 tn.

2.
την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου, κου Χαράλαµπου Καλού για την υπογραφή της Αίτησης
Τροποποίησης του Φυσικού Αντικειµένου του Χρηµατοδοτούµενου Έργου µε τίτλο «Προµήθεια µηχανήµατων
έργου ή/ και συνοδευτικού εξοπλισµού» που χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα “ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ” (Π∆Ε), στο
πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και όλων των απαιτούµενων εγγράφων και
δικαιολογητικών για την λήψη της παρούσας επιχορήγησης και την υλοποίηση της δράσης-προµήθειας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 135/2020.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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