ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 4ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 47/2021
Στην Λευκάδα σήµερα στις 2 του µηνός Φεβρουαρίου 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.: 4992/22.01.2021 (ΦΕΚ 186/23.01.2021 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: 5057/29-1-2021 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.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
εννέα (9) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
---------2 Μαργέλη Μαρία
2
3 Βικέντιος Νικόλαος
3
4 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
4
5 Γαζής Αναστάσιος
5
6 Γιαννιώτης Παναγιώτης
6
7 Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
7
8 Τυπάλδος Νικόλαος
8
9 Τσιρογιάννης Γεώργιος
9
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο

ΘΕΜΑ 8 : Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή χρηµατοδότησης ποσού 223.000,00 (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) στα
πλαίσια του Προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία
περιβάλλοντος» µε τίτλο «Προµήθεια απορριµµατοφόρων οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου ή και συνοδευτικού
εξοπλισµού».
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήµαρχος

Ο Αντιδήµαρχος κ. Αναστάσιος Γαζής, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα
εξής:
«Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1(ιη)του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, ΦΕΚ-197 Α/12-10-20
αρµοδιότητες της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου είναι: « Αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως
χρηµατοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συµπεριλαµβανοµένων κατανοµών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων,
επιδοτήσεων, δωρεών προς τον δήµο και αποφάσεων ένταξης πράξεών του σε αναπτυξιακά προγράµµατα, καθώς
και για την παροχή δεσµευτικής εισήγησης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού, κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του
άρθρου έκτου της από 22.8.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α' 161), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του
ν. 4722/2020 (Α' 177)».
Σε περίπτωση κατανοµής έκτακτων πιστώσεων, κατόπιν ψήφισης του προϋπολογισµού από το οικείο
∆ηµοτικό Συµβούλιο, απαιτείται απόφαση αποδοχής των εν λόγω πιστώσεων και αντίστοιχης αναµόρφωσης του
προϋπολογισµού του ∆ήµου, ώστε να εγγραφούν τα ως άνω έκτακτα έσοδα τα οποία δεν είχαν προβλεφθεί στον
οικείο προϋπολογισµό. (Ελ. Συν. Κλιµ. Τµ. 7 Πράξη 325/2013)(Ελ.Συν.Κλιµ.Τµ.7 Πράξη 257/2015)
Με την αριθ.68484/16-10-2020 (Α∆Α 92Α746ΜΤΛ6-ΒΟ∆) Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραµµατέα της Γεν.
∆/νσης Οικονοµικών Τοπικής Αυτ/σης & Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αποτελεί
την 1η τροποποίηση της αριθ. 64403/05-10-2020 (Α∆Α ΩΙ∆546ΜΤΛ6-Υ78) Απόφασης Επιχορήγησης,
αποφασίσθηκε η επιχορήγηση του ∆ήµου Λευκάδας, µε το ποσό των 223.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ),
µε κωδ. ΤΠ∆ 52404, από το Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας «H τοπική ανάπτυξη και η
προστασία περιβάλλοντος» µε τίτλο «Προµήθεια απορριµµατοφόρων οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου ή
και συνοδευτικού εξοπλισµού». Στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας είναι
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µεγαλύτερος του ποσού χρηµατοδότησης από το Πρόγραµµα, η διαφορά θα καλυφθεί από τον δικαιούχο, είτε µε
ιδίους πόρους είτε από άλλο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα.
Επισηµαίνεται ότι ως ηµεροµηνία έναρξης της επιλεξιµότητας κάθε είδους δαπάνης ορίζεται η ηµεροµηνία
έκδοσης της προαναφερθείσας απόφασης επιχορήγησης, ενώ το πρόγραµµα υλοποιείται έως την 31η.12.2022 µε
δυνατότητα παράτασης κατόπιν υπουργικής απόφασης.
Σε απόρροια των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη τόσο το υπάρχον µηχανολογικό εξοπλισµό, όσο και
σχετική πρόταση της Υπηρεσίας Καθαριότητας αναφορικά µε τις ανάγκες για:
την βελτίωση της καθηµερινότητας των πολιτών, στον ευαίσθητο τοµέα της καθαριότητας,
την εξασφάλιση ευκολότερης, γρηγορότερης και αποτελεσµατικότερης συγκέντρωσης και αποκοµιδής των
απορριµµάτων, προστατεύοντας, µε τη δηµιουργία συνθηκών ασφαλούς εργασίας και διευκολύνοντας τους
εργαζόµενους στην Υπηρεσία Καθαριότητας
την προστασία του περιβάλλοντος από επικίνδυνους ρύπους, µε ένα νέο και φιλικό προς το περιβάλλον
στόλο
τη σηµαντική µείωση του ετήσιου λειτουργικού κόστους της Υπηρεσίας,
Το ποσό της επιχορήγησης προγραµµατίζεται για τη δράση προµήθειας ενός (1) απορριµµατοφόρου 16
m3 µε γερανό.
Κατόπιν των ανωτέρω
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Τη λήψη απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής για
1) την αποδοχή της επιχορήγησης ποσού
διακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ (223.000,00 €)
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., από το πρόγραµµα «Φιλόδηµος ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας “H τοπική
ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος”, και τίτλο «Προµήθεια απορριµµατοφόρων οχηµάτων και µηχανηµάτων
έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισµού» σύµφωνα µε την αριθ.68484/16-10-2020 (Α∆Α 92Α746ΜΤΛ6-ΒΟ∆)
Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραµµατέα της Γεν. ∆/νσης Οικονοµικών Τοπικής Αυτ/σης & Αναπτυξιακής Πολιτικής
του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αποτελεί την 1η τροποποίηση της αριθ. 64403/05-10-2020 (Α∆Α
ΩΙ∆546ΜΤΛ6-Υ78) Απόφασης.
Η εγγραφή ως εσόδου και ως εξόδου της επιχορήγησης αυτής στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µε την
αντίστοιχη τροποποίησή του θα γίνει στην 1η υποχρεωτική αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου
Λευκάδας οικονοµικού έτους 2021.
2) την έγκριση υποβολής αιτήµατος χρηµατοδότησης του ∆ήµου Λευκάδας στο Πρόγραµµα «Φιλόδηµος ΙΙ»,
σύµφωνα µε την αριθ. 68484/16-10-2020 (Α∆Α 92Α746ΜΤΛ6-ΒΟ∆) Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ,
3) το ποσό της επιχορήγησης να προγραµµατιστεί για την προµήθεια ενός (1) απορριµµατοφόρου 16 m3 µε
γερανό µε σκοπό την ενίσχυση και ανανέωση του µηχανοκίνητου εξοπλισµού του ∆ήµου Λευκάδας και πιο ειδικά
για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας, όπως αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω,
4) στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας είναι µεγαλύτερος του ποσού
χρηµατοδότησης από το πρόγραµµα, τη διαφορά να καλύψει ο ∆ήµος µε ιδίους πόρους.
5) Να δώσει εντολή στον ∆ήµαρχο/Αντιδήµαρχο, κο Χαράλαµπο Καλό/ Γαζή Αναστάσιο για την υπογραφή όλων
των απαιτούµενων εγγράφων και δικαιολογητικών για την λήψη της παρούσας επιχορήγησης και την υλοποίηση
της δράσης-προµήθειας.»
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
1)την αποδοχή της επιχορήγησης ποσού
διακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ (223.000,00 €)
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., από το πρόγραµµα «Φιλόδηµος ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας “H τοπική
ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος”, και τίτλο «Προµήθεια απορριµµατοφόρων οχηµάτων και µηχανηµάτων
έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισµού» σύµφωνα µε την αριθ.68484/16-10-2020 (Α∆Α 92Α746ΜΤΛ6-ΒΟ∆)
Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραµµατέα της Γεν. ∆/νσης Οικονοµικών Τοπικής Αυτ/σης & Αναπτυξιακής Πολιτικής
του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αποτελεί την 1η τροποποίηση της αριθ. 64403/05-10-2020 (Α∆Α
ΩΙ∆546ΜΤΛ6-Υ78) Απόφασης.
Η εγγραφή ως εσόδου και ως εξόδου της επιχορήγησης αυτής στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µε την
αντίστοιχη τροποποίησή του θα γίνει στην 1η υποχρεωτική αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου
Λευκάδας οικονοµικού έτους 2021.
2) την έγκριση υποβολής αιτήµατος χρηµατοδότησης του ∆ήµου Λευκάδας στο Πρόγραµµα «Φιλόδηµος ΙΙ»,
σύµφωνα µε την αριθ. 68484/16-10-2020 (Α∆Α 92Α746ΜΤΛ6-ΒΟ∆) Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ,
3) το ποσό της επιχορήγησης να προγραµµατιστεί για την προµήθεια ενός (1) απορριµµατοφόρου 16 m3 µε
γερανό µε σκοπό την ενίσχυση και ανανέωση του µηχανοκίνητου εξοπλισµού του ∆ήµου Λευκάδας και πιο ειδικά
για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας, όπως αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω,
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4) στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας είναι µεγαλύτερος του ποσού
χρηµατοδότησης από το πρόγραµµα, τη διαφορά να καλύψει ο ∆ήµος µε ιδίους πόρους.
5) Χορηγεί εντολή στον Αντιδήµαρχο, κ. Γαζή Αναστάσιο για την υπογραφή όλων των απαιτούµενων εγγράφων και
δικαιολογητικών για την λήψη της παρούσας επιχορήγησης και την υλοποίηση της δράσης-προµήθειας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 47/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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