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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αρ. πρωτ.: 378/2020

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 16
Από το Πρακτικό της 11ης/2020 Τακτικής (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Γαύδου.

Στη Γαύδο, σήμερα την 20η Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 16:00 έως
17:30, πραγματοποιήθηκε νόμιμα-σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/11-03-2020 και
το άρθρο 43, παρ. 1 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 75/30-03-2020- η υπ΄αριθμ. 11/2020 συνεδρίαση ΔΙΑ
ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ του Δημοτικού Συμβουλίου Γαύδου, ύστερα από την 350/16-04-2020 πρόσκληση
της Προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στους δημοτικούς συμβούλους, στην
οποία περιγράφεται η διαδικασία της διά περιφοράς συνεδρίαση και περιέχονται τα θέματα
της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο Απόφαση σχετικά με έγκριση: Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου και οχημάτων ή/και
συνοδευτικού εξοπλισμού η χρηματοδότηση των οποίων θα γίνει από το Πρόγραμμα
Φιλόδημος ΙΙ
Άξονας Προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του
περιβάλλοντος» και ιδίους πόρους του Δήμου.
Στη διά περιφοράς διαδικασία, όπως προκύπτει από το e-mail του Δήμου και της
προέδρου, συμμετείχαν έντεκα (11) Δημοτικοί Σύμβουλοι και ονομαστικά οι:
1.ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
2.ΓΕΩΡΓΑΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
3. ΛΟΥΓΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4. ΤΣΙΓΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
5.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6.ΚΑΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
7.ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
8.ΜΙΧΕΛΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
9. ΜΠΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10.ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
11.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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Δεν συμμετείχαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
1.ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
2.ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεωργακά Ευτυχία. Η
Δήμαρχος απέστειλε e-mail συμμετοχής προς την πρόεδρο του Δημοτικό Συμβούλιο.
Επί του πρώτου (1ου) θέματος της ημερήσιας διάταξης τέθηκαν υπόψη των
συμβούλων τα παρακάτω:
Το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ΄αριθμ. 5132/23.02.2018 (ΑΔΑ ΩΛΓΨ465ΧΘ7-ΙΝΝ)
Πρόσκληση Ι με θέμα «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» και
στη συνέχεια με την υπ΄αριθμ. 10311/04.04.2018 (ΑΔΑ 67ΕΣ465ΧΘ7-4Γ2) τροποποίηση της
παραπάνω Πρόσκλησης -ως προς τον τίτλο- σε «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων
ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού), καλούσε του Δήμους που επιθυμούσαν να προβούν σε
προμήθεια μηχανήματος έργου αλλά και οχήματος (σύμφωνα με την 1 η Τροποποίηση)
εφοδιασμένα με συνοδευτικό εξοπλισμό, να υποβάλουν πρόταση.
Ο Δήμος Γαύδου υπέβαλε στις 08.06.2018 Πρόταση-Τεχνικό Δελτίο στο εν λόγω Πρόγραμμα και
το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο με το υπ. αριθμ. 61603/02.11.2018 εξέδωσε Πράξης
Ένταξης του Δήμου Γαύδου στο εν λόγω Πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 111.274,24€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με κύριο και φορέα λειτουργίας το Δήμο Γαύδου και πηγή
Χρηματοδότηση το ΠΔΕ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 ποσό 100.000€ και ΙΔΙΟΙ
ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ 11.274,24€. Λόγω υποστελέχωσης του Δήμου Γαύδου, φορέας υλοποίησης του
Έργου ορίστηκε η Περιφέρεια Κρήτης με την από 30/05/2018 συναφθείσα Προγραμματική
Σύμβαση (ΑΔΑ 7ΖΛΜ7ΛΚ-0ΞΡ) .
Αναλυτικά η προμήθεια περιλαμβάνει:
Α1.

Τρακτέρ με εξαρτήματα υδραυλικό κουβά και τσαπάκι (τρακτέρ ισχύος 45 ΗΡ
κατ΄ελάχιστο, τετρακύλινδρο κινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, με εξαρτήματα
φόρτωσης (υδραυλικό κουβά) και εξάρτημα εκσκαφής (τσαπάκι)

Α2.

Εξάρτημα καθαρισμού παραλία

Α3.

Εξάρτημα καταστροφέας κλαδιών και χόρτων.

Α4.
Πυροσβεστικό αποτελούμενο από το φέρον όχημα και το πυροσβεστικό συγκρότημα,
πλήρως τοποθετημένο αποτελούμενο από τα εξής:
Α4.1 ΦΕΡΟΝ ΟΧΗΜΑ, όχημα με καρότσα pick up 4*4, μιάμιση καμπίνας, πετρελαιοκίνητο,
κυβισμού 2.2 cc (κατ΄ελάχιστο), ισχύος 160PS (κατ΄ελάχιστο), διαστάσεις καρότσας
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(κατ΄ελάχιστο) Μ.1,847m*Π.1,560m/1,139m, Μικτό Φορτίο:3200kg, Ωφέλιμο φορτίο:
1.203kg (κατ΄ελάχιστο).
Α4.2 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ (πλαίσιο στήριξης του συγκροτήματος, δεξαμενή ύδατος,
πυροσβεστική αντλία, κινητήρας, τυλικτήρας, λοιπός εξοπλισμός συγκροτήματος, ηχητική και
οπτική σήμανση).
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανά τύπο μηχανήματος/οχήματος είναι:
Α1=46.997,24€
Α2=12.400,00€
Α3=3.720,00€
Α4=48.157,00€
Και ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου είναι 111.274,24€.
Η διαδικασία της προμήθειας θα ακολουθήσει την νομοθεσία που προβλέπεται για τις
προμήθειες των ΟΤΑ και θα πληροί όλους τους κανόνες ασφαλείας και γενικότερα όλων των
προϋποθέσεων που θέτει η σχετική νομοθεσία.
Η Περιφέρεια Κρήτης ως φορέας υλοποίησης του έργου συντάσσει τη μελέτη για την
παραπάνω προμήθεια. Από τα παραπάνω, το Α4, αποτελεί αυτοκίνητο όχημα δεδομένου ότι
θα χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πραγμάτων και συγκεκριμένα πυροσβεστικό συγκρότημα
και κατά συνέπεια απαιτείται η προβλεπόμενη έγκριση προμήθειας αυτοκινήτων από το
ελεύθερο εμπόριο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης. Η προβλεπόμενη από το π.δ.
330/1984 αρμοδιότητα του Νομάρχη για την έγκριση προμήθειας από τους Δήμους
αυτοκινήτων από το ελεύθερο εμπόριο περιήλθε, διαδοχικά, στο Γενικό Γραμματέα
Περιφέρειας (άρθρο 10 παρ. 2 περ. β΄ του ν.2880/2001) και στη συνέχεια, στον αρμόδιο Γενικό
Γραμματέα, όργανο των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι οποίες ασκούν πλέον (από 1.1.2011)
τις αρμοδιότητες των συσταθησών με το ν. 2503/1997 κρατικών Περιφερειών (άρθρο 280 παρ.
1 ν. 3852/2010) , (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 33/2012).
Το παραπάνω αυτοκίνητο-όχημα ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ στα οικονομικά στοιχεία του εγκεκριμένου
Τεχνικού Δελτίου αναφέρεται με ενδεικτικό προϋπολογισμό 48.157€.
Τέλος, η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Γαύδου εξέδωσε την υπ΄αριθμ. 330/9-4-2020 ΑΑΥ
(Α-87) απόφαση με την οποία εγκρίνεται η δαπάνη και έγινε δέσμευση πίστωσης 111.274,24€
για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του
ΚΑ 00-6737.001 οικονομικού έτους 2020.
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Λαμβάνοντας γνώση επί των παραπάνω, οι δημοτικοί σύμβουλοι κλήθηκαν να αποστείλουν
ψήφο (ΝΑΙ, ΟΧΙ, ΛΕΥΚΟ, ΑΠΟΧΗ)
Από τον έλεγχο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που στάλθηκαν στο e-mail του Δήμου και
το τηλέφωνο της προέδρου προκύπτει ότι οι συμμετέχοντες δημοτικοί σύμβουλοι αφού
έλαβαν υπόψη:
1. Τις Διατάξεις του άρθρου 65 και 280 του Ν. 3852/2010.
2. Το Ν. 4412/2016.
3. Την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας (του Ασκούντος καθήκοντα Π.Ο.Υ).
4.Την παραπάνω εισήγηση
.5. Τις ανάγκες του Δήμου Γαύδου
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Εγκρίνει την προμήθεια των παρακάτω των ως άνω μηχανημάτων έργου, οχημάτων και
συνοδευτικού εξοπλισμού (Α1, Α2, Α3, Α4) όπως έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Κρήτης. Η προμήθεια θα γίνει από το
ελεύθερο εμπόριο.
Β.Η προμήθεια θα πληροί όλους τους κανόνες ασφαλείας και γενικότερα όλων των
προϋποθέσεων που θέτει η σχετική νομοθεσία.
Γ. Εξουσιοδοτεί τη δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.
Λευκό ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Κατράκη Μαρία, Βογιατζής Βασίλειος, Μιχελαράκης
Εμμ. και Τσιγωνάκης Εμμ. Παρών ψήφισε η Καλλινίκου Ευαγγελία. Οι υπόλοιποι σύμβουλοι
ψήφισαν θετικά (έξη σύμβουλοι).

Η Απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 16/2020.
Η παρούσα απόφαση θα ανακοινωθεί στην πρώτη διά ζώσης συνεδρίαση.

