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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 8o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της
11ης Απριλίου 2017
Αριθ. απόφασης

66
Περίληψη
Μίσθωση μηχανήματος λόγω έντονων και
απρόβλεπτων γεγονότων.

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 11 Απριλίου 2017 ημέρα
Τρίτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 14381/07-04-2017 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)
Ηλιάδης Θωμάς
Θεοδωρίδης Αναστάσιος
Καρά Αχμέτ
Μπαντάκ Σιαμπάν
Μποζ Ραμαδάν
Μυλωνάς Γεώργιος
Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης

1. Λύρατζης Πασχάλης

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι παρακάτω:
1. Βασιλική Μεταξά, Προϊσταμένη Τμήματος Ταμείου και Εσόδων.
2. Αθανασία Πανταζόγλου, Προϊσταμένη Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών
Δραστηριοτήτων.
3.Χαράλαμπος Αβραμίδης, Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών Έργων Κτιριακών
Ενεργειακών & Υπαίθριων Χώρων.
4.Αραβέλα Παπαδοπούλου, Προϊσταμένη Τμήματος Μελετών Έργων Συγκοινωνιακών,
Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών.
5.Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής Διαγωνισμού.
6.Αθανάσιος Πανδρακλάκης,Προϊστάμενος Τμήματος Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.
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 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της
επιτροπής την υπ΄ αριθ.14354/07-04-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
η οποία έχει ως εξής: «Σας αναφέρω ότι μετά από τις έντονες χιονόπτωσης και τον
παγετό που πραγματοποιήθηκε κατά το μήνα Ιανουάριο και Φεβρουάριο στο ορεινό
δίκτυο του Δήμου Ξάνθης, παρουσιάστηκε έντονο πρόβλημα σε δρόμους στο ορεινό
δίκτυο του Δήμου Ξάνθης. Συγκεκριμένα το ορεινό δίκτυο που συνδέει τους οικισμού
Ρύμη έως και το Κετίκιο μετά και το λιώσιμο του χιονιού, με αποτέλεσμα οι δρόμοι σε
πολλά σημεία να γίνουν απροσπέλαστοι και ως εκ τούτου να είναι δυσχερής εώς
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
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συντήρησης των οδών και πλατειών του Δήμου, ότι πρέπει να γίνει άμεσα η
αποκατάσταση των δρόμων λόγω του χιόνια για αποφυγή ατυχημάτων.
Λόγω του Κατεπείγοντος και προκειμένου να αποκατασταθεί η ομαλή κυκλοφορία
στους παραπάνω οικισμούς με την επιδιόρθωση των δρόμων, ζητήθηκε η συνδρομή
ιδιώτη με Εκσκαφέας ερπυστριοφόρος (>120 ΗΡ) της εταιρείας Αλέξανδρος Α. Ε το
οποίο εργάστηκε 160 ώρες.
Η ωριαία αποζημίωση για Εκσκαφέα ερπυστριοφόρο (>120 ΗΡ) ή παρεμφερή
ανέρχεται στο ποσό των 60 € σύμφωνα με την ΑΔΑ: Β4257ΛΒ-Ζ9Α απόφαση της
περιφέρειας Α.Μ.Θ.
δηλαδή έχουμε συνολικά 9.600 € συν Φ.Π.Α., 2.208 €
τελικό ποσό 11.808 €.
Παρακαλώ για την λήψη σχετικής απόφασης
σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 1δ του Ν.3852/2010 σε βάρος του κωδικού
02.30.6233 «μισθώματα μηχανημάτων – τεχνικών».
Τέλος ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη :
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. 3123/01-11-2012 Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
«Καθορισμός τιμής μονάδος μίσθωσης μηχανημάτων για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών στην Περιφέρεια ΑΜΘ.
3. Την υπ΄αριθ. 14354/07-04-2017 εισήγηση της υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1.Την έγκριση της μίσθωσης των παραπάνω περιγραφόμενων μηχανημάτων λόγω του
κατεπείγοντος και συγκεκριμένα λόγω έντονων και απρόβλεπτων καιρικών
φαινομένων (έντονη χιονόπτωση και παγετός τους μήνες Ιανουάριο -Φεβρουάριο),
στο ορεινό δίκτυο του Δήμου Ξάνθης και συγκεκριμένα στο ορεινό δίκτυο που
συνδέει του οικισμούς Ρύμη έως και το Κετίκιο , προκειμένου να αποκατασταθεί η
ομαλή κυκλοφορία με αποχιονισμό των δρόμων,
2. Την ανάληψη της αντίστοιχης δαπάνης σε βάρος του κωδικού 02.30.6233,
οικονομικού έτους 2017, με τίτλο «Μισθώματα Μηχανημάτων –Τεχνικών
Εγκαταστάσεων» και
3.Την απευθείας ανάθεση:
α) στην εταιρεία Αλέξανδρος Α.Ε. της μίσθωσης ενός εκσκαφέα ερπυστριοφόρου
(>120ΗΡ), έναντι του ποσού των 11.808,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της
δαπάνης του Φ.Π.Α.,
Λευκό ψήφισαν οι Καρά Αχμέτ και Μυλωνάς Γεώργιος.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 66/2017.
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, 12 Απριλίου 2017
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπή

Στυλιανή Μόσχου

