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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
ΓΖΜΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
Αρηζ. Αποθ. 13/2021
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ηο Πραθηηθό 3ες /20-01-2021 Σαθηηθής σλεδρίαζες ηες Οηθολοκηθής
Δπηηροπής ηοσ Γήκοσ Εαθύλζοσ.
ΘΔΜΑ: «Έγθρηζε ηφλ σπ αρηζκ. 465/2020 θαη 05/2021 θαηεπεηγοσζώλ
αποθάζεφλ Γεκάρτοσ, ποσ αθορούλ ηολ θσθιώλα ΗΑΝΟ, θαζώς θαη ηες
06/2021, ε οποία αθορά ηελ πιεκκύρα ποσ έιαβε τώρα ζηης 04-021-2021 ζηελ
περηοτή Αγαιά»
ηε Εάθπλζν, ζήκεξα ηελ 20ε Ηαλνπαξίνπ 2021 εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 10.00 π.κ.
ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Εαθχλζνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κε
ηειεδηάζθεςε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Εαθχλζνπ, χζηεξα απφ ηελ κε
αξηζκ. πξση. 854/15-01-2021 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ απηήο, πνπ επηδφζεθε λφκηκα
κε απνδεηθηηθφ ζηα κέιε, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζχλνιν ελλέα (9) κειψλ βξέζεθαλ
παξφληα έμη (6), ήηνη:
ΠΑΡΟΝΣΔ
1.- Αξεηάθεο Νηθήηαο , Πξφεδξνο
2.- Καθνιχξεο ηαχξνο
3.- πίλνο Νηθήηαο
4.- Καςακπέιε Βαζηιηθή
5.- Καξαθάο σηήξηνο
6.- Ξέλνο Αλδξέαο

ΑΠΟΝΣΔ
1.- Μαξηλάθεο Αλδξέαο
2.- Αβξάκεο Παλαγηψηεο
3.- Κφθιαο Φψηηνο

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ απφ ηελ θ. Μπηδηληή Θενδψξα, δεκνηηθή ππάιιειν.
Ο θ. Α. Μαξηλάθεο πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2 νπ ζέκαηνο
ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη απνρψξεζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 5 νπ ζέκαηνο ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο
Αθνινχζσο ν θ. Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 4ο ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
«Έγθρηζε ηφλ σπ αρηζκ. 465/2020 θαη 05/2021 θαηεπεηγοσζώλ αποθάζεφλ
Γεκάρτοσ, ποσ αθορούλ ηολ θσθιώλα ΗΑΝΟ, θαζώς θαη ηες 06/2021, ε οποία
αθορά ηελ πιεκκύρα ποσ έιαβε τώρα ζηης 04-021-2021 ζηελ περηοτή Αγαιά»
ζέηεη ππφςε εηζεγήζεηο ηνπ Πξντζηάκελνπ Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηθήο
Πξνζηαζίαο ε νπνία έρεη σο θάησζη:
Α.ΤΠΖΡΔΗΑΚΖ ΔΗΖΓΖΖ
Περί έγθρηζες ηφλ σπ’ αρηζκ. 465/2020 θαη 05/2021 θαηεπεηγοσζώλ
αποθάζεφλ Γεκάρτοσ, ποσ αθορούλ ηολ θσθιώλα ΗΑΝΟ, θαζώς θαη ηες 06/2021,
ε οποία αθορά ηελ πιεκκύρα ποσ έιαβε τώρα ζηης 04-01-2021 ζηελ περηοτή ηοσ
Αγαιά.
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Σελ Παξαζθεπή 18-09-2020, ν Γήκνο Εαθχλζνπ, επιήγε απφ ηνλ θπθιψλα
ΗΑΝΟ, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί θαηεπείγνπζα αλάγθε εθηέιεζεο ππεξεζηψλ
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ- ζπλεπεηψλ ηνπ θπθιψλα.
Καηφπηλ απηνχ θαη ζε ζπλέρεηα πξνεγνχκελσλ θαηεπεηγνπζψλ απνθάζεσλ ηηο
νπνίεο έρεηε εγθξίλεη, ειήθζεζαλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο
πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, νη ππ ‘αξηζκ. 465/2020 απφθαζε Γεκάξρνπ κε ηελ νπνία
αλαηέζεθε ε «Απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε δεκνηηθά θηίξηα, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο
θαη νδηθφ δίθηπν», θαζψο θαη ε 05/2021 κε ηελ νπνία αλαηέζεθε κε ηελ ίδηα
δηαδηθαζία ε «Καηαζθεπή ηνηρίνπ αληηζηήξημεο ζην δξφκν Ξερσξηάηε»
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ησλ αλσηέξσ απνθάζεσλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ εθηάθησλ αλαγθψλ, απφ ηνλ θπθιψλα ΗΑΝΟ φπσο αλαθέξνληαη
ζηηο σο άλσ απνθάζεηο Γεκάξρνπ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ εγθχθιην
3752/25-05-2018 ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο/ΚΔΔΠ «ρέδην
Γξάζεσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ ιφγσ δαζηθψλ
ππξθαγηψλ »,
θαη’ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ: α) αξ. 72 παξ.1δ ηνπ Ν.3852/2010, β) αξ.206 παξ.1 ηνπ
Ν.4555/2018,γ) παξ.2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν.4412/2016 , δ)32 Α ηνπ Ν.4412/2016.
Ζ δηάζεζε ησλ απαηηνχκελσλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ πηζηψζεσλ ζα βαξχλνπλ ηε
ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Γήκνπ Εαθχλζνπ ηνπ Ν. Εαθχλζνπ απφ ην πνζφ ησλ
πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ επξψ (500.000,00€), πνπ δηαηέζεθε απφ ην Τπνπξγείν
Δζσηεξηθψλ ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ έξγνπ: 2003Δ05500005 Δπηρνξήγεζε
ησλ ΟΣΑ γηα «Πξφγξακκα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο δεκηψλ θαη θαηαζηξνθψλ
πνπ πξνθαινχληαη απφ ζενκελίεο ζηνπο ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ ηεο Υψξαο».
Δπίζεο, ηε Γεπηέξα 04-01-2021, εθδειψζεθε πιεκκχξα ζηελ θνηλφηεηα
Αγαιά ηνπ Γήκνπ Εαθχλζνπ, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί θαηεπείγνπζα αλάγθε
εθηέιεζεο ππεξεζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ- ζπλεπεηψλ ηεο. Δλ
ζπλερεία, εθδφζεθε ε ππ’ αξηζκ. 06/2021 απφθαζε Γεκάξρνπ, κε ηελ νπνία
αλαηέζεθε ζηνλ Κιάδε-Μνχξγν Γηνλχζην ε ππεξεζία απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηψλ
ζην νδηθφ δίθηπν πνπ έγηλαλ απφ ηελ ελ ιφγσ πιεκκχξα. Καηφπηλ απηνχ, πξνηείλεηαη
ε έγθξηζε θαη ηεο αλσηέξσ απφθαζεο.
Ζ δηάζεζε ηεο απαηηνχκελεο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ πίζησζεο ζα βαξχλεη ηηο
πηζηψζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθ. έηνπο 2021 ηνπ Γήκνπ
Εαθχλζνπ.
Β.- ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑΚΖ ΔΗΖΓΖΖ
Περί έγθρηζες ηες σπ’ αρηζκ. 06/2021 απόθαζες Γεκάρτοσ, ε οποία
αθορά ηελ πιεκκύρα ποσ έιαβε τώρα ζηης 04-01-2021 ζηελ περηοτή ηοσ Αγαιά.
ε ζπλέρεηα ηεο ππ’ αξηζκ. 163/05-01-2021 εηζήγεζήο καο,
ελεκεξψλνπκε φηη ην θφζηνο ηεο ελ ιφγσ δαπάλεο δηακνξθψζεθε σο εμήο :
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ΜΟΝΑΓΑ ΑΠΟΕΖΜΗΩΖ ΠΟΟΣΖ ΚΑΘΑΡΖ
ΜΔΣΡ.
ΑΝΑ ΜΟΝΑΓΑ
ΣΑ
ΑΞΗΑ
ΜΔΣΡΖΖ
ΩΡΑ

40 €/ώρα

40

ΤΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ
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1.600,00
1.600,00
384,00
1.984,00
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ηε ζπλέρεηα νθ. Πξφεδξνο κε βάζε ηα παξαπάλσ θάιεζε ηα κέιε λα ςεθίζνπλ
ζρεηηθά
Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή
Αθνχ έιαβε ππφςε ηεο
 ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ,
 ηελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/10
 ηα φζα είπε ν θ. Α. Ξέλνο θαη . Καξαθάο
θαη κεηά δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ αθνινχζεζε ςεθνθνξία
Καηά πιεηουεθία
Με ςήθνπο έμη (6) ήηνη ησλ θ.θ. Πξνέδξνπ, Ν. πίλνπ, Β. Καςακπέιε, . Καθνιχξε,
Α. Μαξηλάθε θαη Α. Ξέλνπ έλαληη κηαο (1) ςήθνπ ηνπ θ. . Καξαθά ν νπνίνο ςήθηζε
φρη
Αποθαζίδεη εγθξίλεη ηηο ππ’ αξηζκ. 465/2020 θαη 05/2021 θαηεπείγνπζεο απνθάζεηο
Γεκάξρνπ, πνπ αθνξνχλ ηνλ θπθιψλα ΗΑΝΟ, ηελ 06/2021, ε νπνία αθνξά ηελ
πιεκκχξα πνπ έιαβε ρψξα ζηηο 04-01-2021 ζηελ πεξηνρή ηνπ Αγαιά, θαζψο θαη ηελ
πιεξσκή ηεο δαπάλεο χςνπο 1.984,00 € πνπ αθνξά ηελ ηειεπηαία απηή απφθαζε.
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 13/2021.
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο.
TA ΜΔΛΖ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
Νηθήηας Αρεηάθες

1.- Καθνιχξεο ηαχξνο
2.- πίλνο Νηθήηαο
3.- Καςακπέιε Βαζηιηθή
4.- Καξαθάο σηήξηνο
5.- Ξέλνο Αλδξέαο
Αθρηβές απόζπαζκα
Ο Πρόεδρος
Νηθήηας Αρεηάθες
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