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ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΝΟΜΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ
ΔΗΜΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ
Αρηζ. Αποθ. 2/2021
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ηο Πραθηηθό 2 /14-01-2021 Καηεπείγοσζας σλεδρίαζες ηες Οηθολοκηθής
Επηηροπής ηοσ Δήκοσ Ζαθύλζοσ.
ες

ΘΕΜΑ: «Έγθρηζε ηες θαηεπείγοσζας πρόζθιεζες ζσδήηεζες ζεκάηωλ ζε
ζσλεδρίαζε ηες Οηθολοκηθής Επηηροπής»
Σηε Εάθπλζν, ζήκεξα ηελ 14ε Ηαλνπαξίνπ 2021 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 11.30 π.κ.
ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ ζπλήιζε ζε θαηεπείγνπζα
ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε δηα
πεξηθνξάο (ηειεθσληθή) ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηεο Π.Ν.Π. (ΦΔΚ 55/11-03-2020
ΤΔΥΦΟΣ Α, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκ. πξση. 725/14-01-2021 πξόζθιεζε ηνπ
Πξνέδξνπ απηήο, πνπ ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν ελλέα (9) κειώλ βξέζεθαλ
παξόληα έμη (6), ήηνη:
ΠΑΡΟΝΣΕ
1.- Αξεηάθεο Νηθήηαο , Πξόεδξνο
2.- Σπίλνο Νηθήηαο
3.- Καςακπέιε Βαζηιηθή
4.- Καθνιύξεο Σηαύξνο
5.- Μαξηλάθεο Αλδξέαο
6.- Ξέλνο Αλδξέαο

ΑΠΟΝΣΕ
1.- Αβξάκεο Παλαγηώηεο
2.- Κόθιαο Φώηηνο
3.- Καξαθάο Σσηήξηνο

Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θ. Μπηδηληή Θενδώξα δεκνηηθή ππάιιειν.
Σηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζνληαο ηελ έλαξμε ηεο θαηεπείγνπζαο
ζπλεδξίαζεο θαη αλέθεξε όηη: Με ηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10
νξίδνληαη ηα εμήο:
«5. Ο πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο θαιεί ηα κέιε ηεο ζε ζπλεδξίαζε κε γξαπηή
πξόζθιεζε, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, όπνηε ην
δεηήζεη ν δήκαξρνο ή ην έλα ηξίην (1/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ
κειώλ ηεο. ……»
6. Ζ πξόζθιεζε δεκνζηεύεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ. Ζ πξόζθιεζε επηδίδεηαη ή
γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα
πνπ νξίδεηαη γηα ηε ζπλεδξίαζε. Σε θαηεπείγνπζεο πεξηπηώζεηο, ε πξόζθιεζε απηή
κπνξεί λα επηδνζεί ή λα γλσζηνπνηεζεί ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο. Σηελ πξόζθιεζε
πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ε ζπλεδξίαζε έρεη θαηεπείγνληα
ραξαθηήξα. Πξηλ από ηε ζπδήηεζε ε επηηξνπή απνθαίλεηαη γηα ην θαηεπείγνλ ησλ
ζεκάησλ.»
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Σύκθσλα κε ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο πξέπεη λα ζπδεηεζνύλ
θαηεπείγνληα ζέκαηα :

ηα παξαθάησ

1. Οξηζκόο πξνζσξηλώλ αλαδόρσλ ηνπ ειεθηξνληθνύ δηεζλνύο δηαγσληζκνύ
«Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ Γήκνπ Εαθύλζνπ έηνπο 2020»
2. Έγθξηζε δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ηεο νκάδαο Α
θαύζηκα ηνπ ειεθηξνληθνύ δηεζλνύο δηαγσληζκνύ «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη
ιηπαληηθώλ Γήκνπ Εαθύλζνπ έηνπο 2020»
3. Τξνπνπνίεζε ηεο ζύκβαζεο «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ Ηαλνπαξίνπ 2021 Γήκνπ
Εαθύλζνπ»
Ζ ζπλεδξίαζε θξίλεηαη θαηεπείγνπζα επεηδή θαηόπηλ ελεκέξσζεο ηνπ Γηεπζπληή
Υπεξεζίαο Καζαξηόηεηαο γηα ηελ δηαζεζηκόηεηα πγξώλ θαπζίκσλ ηνπ Γήκνπ από ηηο
ππάξρνπζεο - ηξέρνπζεο ζπκβάζεηο νη νπνίεο νινθιεξώλνληαη εληόο ησλ επόκελσλ
εκεξώλ θαη κε δεδνκέλε ηελ ζεκαζία πνπ έρεη ε θαζαξηόηεηα θαη απνθνκηδή
απνξξηκκάησλ γηα ηελ δεκόζηα πγεία θαη θαζώο επίζεο ν ηξέρσλ ειεθηξνληθόο
δηαγσληζκόο είρε δύν πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ε θύζε ησλ νπνίσλ νδήγεζε ζε έλα
εθ παξαδξνκήο ιάζνο ζηελ απόθαζε 284/2020 πνπ αθπξώζεθε από ηελ
Απνθεληξσκέλε θαη ε νπνία θαηά ζπλέπεηα αθύξσζε θαη ηελ 352 /2020, θξίλνπκε
σο θαηεπείγνπζα ηελ ίαζε ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ .
Καη παξαθαιεί ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά γηα ην θαηεπείγνλ ηεο
ζπλεδξίαζεο.
Η Οηθολοκηθή Επηηροπή
Αθνύ έιαβε ππόςε ηεο:
- ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ,
- ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/10,
θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ αθνινύζεζε ςεθνθνξία,
Οκόθωλα
Αποθαζίδεη , εγθρίλεη ην θαηεπείγνλ ηεο ζπλεδξίαζεο κε ηελ αξηζκ. πξση. 725/1401-2021 πξόζθιεζε έθηαθηεο ζύγθιεζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη δέρεηαη λα
ζπδεηεζνύλ ηα αλσηέξσ ζέκαηα.
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 2/2021.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
TA ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
Νηθήηας Αρεηάθες

1.- Σπίλνο Νηθήηαο
2.- Καςακπέιε Βαζηιηθή
3.- Καθνιύξεο Σηαύξνο
4.- Μαξηλάθεο Αλδξέαο
5.- Ξέλνο Αλδξέαο
Αθρηβές απόζπαζκα
Ο Πρόεδρος
Νηθήηας Αρεηάθες
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