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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 1o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 4ης
Ιανουαρίου 2016
Αριθ. απόφασης

2
Περίληψη
Έγκριση
απ΄ευθείας
ανάθεσης
προμήθειας αλατιού από τις Ελληνικές
Αλυκές Α.Ε.

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 4 Ιανουαρίου
2016 ημέρα
Δευτέρα
και ώρα 15:00 συνήλθε σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 140/04-01-2016 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, κ.Χαράλαμπου Δημαρχόπουλου (Δήμαρχος Ξάνθης), η
οποία επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο
75 του Ν. 3852/10 παρ. 6, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της
ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις λόγω των έντονων
χιονοπτώσεων και την έλλειψη αλατιού.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα
έξι (6) μέλη δηλαδή:
Παρόντες
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Απόντες

Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
Γκιρτζίκη Αλεξία
Κίρατζη Ερκάν
Τριανταφυλλίδης Κων/νος
Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
Φανουράκης Εμμανουήλ

1.Αγκόρτζας Απόστολος
2. Βασιλούδης Ηλίας
3. Μπαντάκ Σιαμπάν

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι παρακάτω:
1. Αργύριος Ζολώτας ,Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών.
Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας της Επιτροπής η Στυλιανή
Μόσχου υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και
αφού εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της την
υπάριθ.112/04-01-2016 εισήγηση του Τμήματος Συντηρήσεων έργων υποδομής η οποία
έχει ως εξής: Σας αναφέρω ότι μετά από της έντονες χιονοπτώσεις των δύο τελευταίων
ημερών παρουσιάζεται έντονο πρόβλημα με έλλειψη αλατιού . Ο Δήμος προμηθεύτηκε
300 τόνους αλάτι, εκ των οποίων 150 τόνοι στάλθηκαν στην Δημοτική Ενότητα
Σταυρούπολης και 150 τόνοι στη πόλη της Ξάνθης. Λόγω της έντονης χιονόπτωσης κατά
την Κυριακή 03 Ιανουαρίου στη πόλη της Ξάνθης και στους περιφερειακούς οικισμούς
καταναλώθηκαν 130 τόνοι αλάτι με αποτέλεσμα να είναι επιτακτική η ανάγκη για την
προμήθεια άλλων 220 τόνων περίπου αλατιού από τις Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.
Παρακαλώ να εγκρίνεται την σύναψη σύμβασης με τις Ελληνικές Αλυκές Α.Ε. για
την προμήθεια αλατιού ύψους 11.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , ποσό το οποίο
θα βαρύνει την πίστωση των Κ.Α.
02.10.6682 , 02.15.6699 ΚΑΙ 02.30.7333.14 του
Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2016
Τέλος ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη :

ΑΔΑ: 7ΦΝΖΩΚ8-ΗΝΣ
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περ.δ του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010)
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης.
2. Την υπ΄αριθ. 112/04-01-2016 εισήγηση της υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την απ΄ευθείας ανάθεση προμήθειας (σύναψη σύμβασης) στις Ελληνικές
Αλυκές Α.Ε. για την προμήθεια αλατιού οδικού δικτύου ύψους έντεκα χιλιάδων ευρώ
(11.000,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ , ποσό το οποίο θα βαρύνει την πίστωση
των Κ.Α. 02.10.6682, 02.15.6699 και 02.30.7333.14 του προϋπολογισμού του Δήμου
Ξάνθης 2016.
Λόγω των έντονων χιονοπτώσεων κατά τις τελευταίες μέρες καταναλώθηκε μεγάλη
ποσότητα αλατιού και κρίνεται επιτακτική και κατεπείγουσα η ανάγκη για την παραπάνω
προμήθεια από την Τεχνική Υπηρεσία και την Υπηρεσία πολιτικής Προστασίας, που έχουν
και την ευθύνη για τον καθαρισμό και τη συντήρηση των οδών, πεζοδρομίων πλατειών
και σχολείων της πόλης, σε περίοδο εμφάνισης έκτακτων καιρικών φαινομένων.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/2016.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Χαράλαμπος Αθ. Δημαρχόπουλος
(υπογραφή)

(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 4 Ιανουαρίου 2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Στυλιανή Μόσχου

