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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 2o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της
20ης Ιανουαρίου 2017
Αριθ. απόφασης

16
Περίληψη

Προμήθεια πλυμένου αλατιού λόγω
έντονων
και
απρόβλεπτων
γεγονότων.

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 20 Ιανουαρίου 2017 ημέρα
Παρασκευή
και ώρα 13:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 1814/17-1-2017 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Κυριάκου Παπαδόπουλου (Αντιδημάρχου 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.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα οκτώ (8) μέλη δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Παπαδόπουλος Κυριάκος (Πρόεδρος)
Αγκόρτζας Απόστολος
Γκιρτζίκη Αλεξία
Καρα Αχμέτ (αναπληρωματικό μέλος)
Κίρατζη Ερκάν
Μπαντάκ Σιαμπάν
Φανουράκης Εμμανουήλ
Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης

1.Βασιλούδης Ηλίας
2.Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι παρακάτω:
1.Χριστίνα Ράλλη, Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών.
2.Ελένη Χατζηλιάδου , Νομική Σύμβουλος του Δήμου.
Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας της Επιτροπής η Στυλιανή
Μόσχου υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης.
Στη θέση του κ.Βασιλούδη Ηλία ο οποίος απουσίαζε παραβρέθηκε το αναπληρωματικό
μέλος κ.Καρά Αχμέτ.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης η παράταξη Κοινωνία των Δημοτών κατέθεσε στον
Πρόεδρο της Οικονομικής επιτροπής πρόταση για την δημιουργία ανοιχτής
κολυμβητικής δεξαμενής εξωτερικού χώρου η οποία συζητήθηκε στο τέλος, με σκοπό
να ενημερωθεί το σώμα και στη συνέχεια να διαβιβαστεί στις αρμόδιες υπηρεσίες για
περαιτέρω ενέργειες.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού
εισηγήθηκε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής
την υπ΄ αριθ.1737/17-01-2017 εισήγηση του Τμήματος συντηρήσεων υποδομών η
οποία έχει ως εξής «Σας αναφέρω ότι μετά την έντονη και ξαφνική επιδείνωση του
καιρού στις 6/1/2017, την έντονη χιονόπτωση και τον παγετό που ακολούθησε,
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παρουσιάστηκαν έντονα προβλήματα σε όλους τους δρόμους και στο πεδινό και στο
ορεινό δίκτυο του Δήμου Ξάνθης, με αποτέλεσμα οι δρόμοι σε πολλά σημεία να γίνουν
απροσπέλαστοι και ως εκ τούτου να είναι δυσχερής έως αδύνατη η μετακίνηση των
οχημάτων και των δημοτών.
Κατόπιν αυτού κρίθηκε από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Τμήματος
Συντηρήσεων Υποδομών της Δ.Τ.Υ., που έχει και την ευθύνη καθαρισμού και
συντήρησης των οδών και πλατειών του Δήμου, ότι είναι αναγκαία η ρίψη πλυμένου
αλατιού για να λιώσουν οι πάγοι και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία και για να
αποφευχθούν ατυχήματα.
Λόγω του Κατεπείγοντος, πραγματοποιήθηκε άμεσα ή προμήθεια 218,94 τόνων
αλατιού, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ

1

ΑΛΑΤΙ ΠΛΥΜΕΝΟ

tn

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

218,94

44,20

ΔΑΠΑΝΗ
9.677,15

ΣΥΝΟΛΟ:

9.677,15

Φ.Π.Α.
24%:

2.322,52

ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:

€
11.999,67

Παρακαλώ για την λήψη απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 1δ του
Ν.3852/2010, σχετικά με:
α) Την έγκριση της διενέργειας της προμήθειας πλυμένου αλατιού εκτιμώμενης
αξίας 11.999,67 ευρώ, λόγω του κατεπείγοντος και συγκεκριμένα λόγω έντονων και
απρόβλεπτων καιρικών φαινομένων (έντονη χιονόπτωση και παγετός), σε όλη την
περιφέρεια της Ξάνθης και της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης, προκειμένου να
αποκατασταθεί η ομαλή κυκλοφορία με λιώσιμο των πάγων και αποχιονισμό των
δρόμων και
β) Την απευθείας ανάθεση στην εταιρία «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» (παραγωγή και
διάθεση πρωτογενούς άλατος) με στοιχεία επικοινωνίας, οδός: Ασκληπιού αρ. 1, Τ.Κ.
10679 Πόλη: Αθήνα, τηλ.: 2103387779 και ΑΦΜ 094248865, (ΔΟΥ Μεσολογγίου) της
προμήθειας 218,94 τόνων πλυμένου αλατιού, έναντι του ποσού των 11.999,67 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α.»
Τέλος ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη :
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1. Οι διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περιπτ. δ’ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/07.06.2010 τεύχος Α΄): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης.
2. Την υπ΄αριθ. 1737/17-01-2017 εισήγηση της υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.Την έγκριση της διενέργειας της προμήθειας πλυμένου αλατιού εκτιμώμενης αξίας
έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά
(11.999,67€), λόγω του κατεπείγοντος και συγκεκριμένα λόγω έντονων και
απρόβλεπτων καιρικών φαινομένων (έντονη χιονόπτωση και παγετός), σε όλη
την περιφέρεια της Ξάνθης και της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης,
προκειμένου να αποκατασταθεί η ομαλή κυκλοφορία με λιώσιμο των πάγων και
αποχιονισμό των δρόμων και
2.Την απευθείας ανάθεση στην εταιρία «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» (παραγωγή και
διάθεση πρωτογενούς άλατος) με στοιχεία επικοινωνίας, οδός: Ασκληπιού αρ. 1,
Τ.Κ. 10679 Πόλη: Αθήνα, τηλ.: 2103387779 και ΑΦΜ 094248865, (ΔΟΥ
Μεσολογγίου) της προμήθειας 218,94 τόνων πλυμένου αλατιού, έναντι του
ποσού των 11.999,67 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 16/2017.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Κυριάκος Γ. Παπαδόπουλος
(υπογραφή)

(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 25 Ιανουαρίου 2017
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπή

Στυλιανή Μόσχου

