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Από το αριθ.8/25-4-2018 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 76

Περίληψη
Έγκριση της μίσθωσης μηχανημάτων
απρόβλεπτων γεγονότων

λόγω

έντονων

και

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 25 Απριλίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.12023/20-4-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 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 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κυριάκος Παπαδόπουλος (Πρόεδρος)
4) Μποζ Ραμαδάν
2) Μυλωνάς Γεώργιος
5) Παρτσαλίδου Δέσποινα
3) Μπαντάκ Σιαμπάν
6) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Λύρατζης Πασχάλης
3) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
2) Ηλιάδης Θωμάς
4) Καρά Αχμέτ
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης Κοινωνία Δημοτών
Εμμανουήλ Φανουράκης.
Γίνεται μνεία ότι στην ο δημοτικός σύμβουλος Αναστάσιος Θεοδωρίδης ενημέρωσε εγκαίρως τον
Πρόεδρο για την απουσία του και στη θέση του κλήθηκε το αναπληρωματικό μέλος Δέσποινα Παρτσαλίδου
Ο Πρόεδρος Κυριάκος Παπαδόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την
αριθμ.πρωτ.11823/19-4-2018 εισήγηση του γραφείου Πολιτικής Προστασίας η οποία έχει ως εξής:
«Σας αναφέρω ότι μετά την έντονη και ξαφνική επιδείνωση του καιρού στις 25, 26, και 27
Φεβρουαρίου 2018, την έντονη χιονόπτωση και τον παγετό που ακολούθησε, 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 πρέπει να γίνει άμεσα ο καθαρισμός των δρόμων από χιόνια για αποκατάσταση της κυκλοφορίας
και αποφυγή ατυχημάτων.
Λόγω του Κατεπείγοντος και προκειμένου να αποκατασταθεί η ομαλή κυκλοφορία με αποχιονισμό
των δρόμων, ζητήθηκε η συνδρομή ιδιωτών, που διαθέτουν τα αντίστοιχα μηχανήματα (εκσκαφείς,
ισοπεδωτές), όπως αναλυτικά αυτά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.
Η ωριαία αποζημίωση των μηχανημάτων είναι σύμφωνα με την ΑΔΑ: Β4257ΛΒ-Ζ9Α απόφαση της
περιφέρειας Α.Μ.Θ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΣΗΞΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΤΙΜΗ/ΩΡΑ ΩΡΕΣ ΔΑΠΑΝΗ
Εκσκαφέας φορτωτής (JCB):
40,00€ 22,00
880,00€
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
880,00€
ΦΠΑ 24%
211,20€
ΣΥΝΟΛΟ 1091,20€
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ΜΠΕΛΟΥΚ ΜΕΜΕΤ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΤΙΜΗ/ΩΡΑ ΩΡΕΣ ΔΑΠΑΝΗ
Εκσκαφέας φορτωτής (JCB):
40,00€ 28,00 1120,00€
Ισοπεδωτής GRADER CAT 12 ή παρεμφερής:
55,00€ 22,00 1210,00€
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2330,00€
ΦΠΑ
559,20€
ΣΥΝΟΛΟ 2889,20€
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Λ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΤΙΜΗ/ΩΡΑ ΩΡΕΣ ΔΑΠΑΝΗ
Εκσκαφέας φορτωτής (JCB):
40,00€ 10,00
400,00€
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
400,00€
ΦΠΑ
96,00€
ΣΥΝΟΛΟ
496,00€
Παρακαλώ για την λήψη απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 1δ του Ν.3852/2010,
σχετικά με:
α) Την έγκριση της μίσθωσης των παραπάνω περιγραφόμενων μηχανημάτων 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 αποχιονισμό των δρόμων,
β) Την ανάληψη της αντίστοιχης δαπάνης σε βάρος του κωδικού 02.30.6233, οικονομικού έτους 2018,
με τίτλο «Μισθώματα Μηχανημάτων – Τεχνικών Εγκαταστάσεων» και
γ) Την απευθείας ανάθεση:
1. στον Ασηξαρίδη Ιωάννη της μίσθωσης ενός εκσκαφέα φορτωτή (JCB), έναντι του ποσού των
1091,20 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α.,
2. στον Μπελούκ Μεμέτ της μίσθωσης ενός εκσκαφέα φορτωτή (JCB), έναντι του ποσού των 1388,80
ευρώ συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α και την μίσθωση ενός ισοπεδωτή, έναντι του
ποσού των 1500,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α.,
3. στον Στεφανίδη Λ. Γεώργιο της μίσθωσης ενός εκσκαφέα φορτωτή (JCB), έναντι του ποσού των
496,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α.,
όπως αναλυτικά περιγράφεται στους παραπάνω πίνακες»
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α)
Εγκρίνει τη μίσθωση των παρακάτω περιγραφόμενων μηχανημάτων 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 αποχιονισμό των δρόμων,
Β)
Την ανάληψη της αντίστοιχης δαπάνης σε βάρος του κωδικού 02.30.6233, οικονομικού έτους 2018,
με τίτλο «Μισθώματα Μηχανημάτων – Τεχνικών Εγκαταστάσεων» και
Γ)
Την απευθείας ανάθεση:
1. στον Ασηξαρίδη Ιωάννη της μίσθωσης ενός εκσκαφέα φορτωτή (JCB), έναντι του ποσού των
1091,20 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α.,
2. στον Μπελούκ Μεμέτ της μίσθωσης ενός εκσκαφέα φορτωτή (JCB), έναντι του ποσού των 1388,80
ευρώ συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α και την μίσθωση ενός ισοπεδωτή, έναντι του
ποσού των 1500,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α.,
3. στον Στεφανίδη Λ. Γεώργιο της μίσθωσης ενός εκσκαφέα φορτωτή (JCB), έναντι του ποσού των
496,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α.,
όπως αναλυτικά περιγράφεται στους παρακάτω πίνακες:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΣΗΞΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Εκσκαφέας φορτωτής (JCB):

ΤΙΜΗ/ΩΡΑ ΩΡΕΣ ΔΑΠΑΝΗ
40,00€ 22,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΟ

880,00€
880,00€
211,20€
1091,20€

ΜΠΕΛΟΥΚ ΜΕΜΕΤ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΤΙΜΗ/ΩΡΑ ΩΡΕΣ ΔΑΠΑΝΗ
Εκσκαφέας φορτωτής (JCB):
40,00€ 28,00
Ισοπεδωτής GRADER CAT 12 ή παρεμφερής:
55,00€ 22,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ

1120,00€
1210,00€
2330,00€
559,20€
2889,20€

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Εκσκαφέας φορτωτής (JCB):

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Λ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΙΜΗ/ΩΡΑ ΩΡΕΣ ΔΑΠΑΝΗ
40,00€ 10,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΟ

400,00€
400,00€
96,00€
496,00€

Μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος Γεώργιος Μυλωνάς διότι όπως δήλωσε η πρόβλεψη για τα
μηχανήματα θα πρέπει θα πρέπει να γίνεται πρόβλεψη μέσα στο καλοκαίρι.
Ο δημοτικός σύμβουλος Σιαμπάν Μπαντάκ ψήφισαν Λευκό.
…………………………………………………………………………………………………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Κυριάκος Παπαδόπουλος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 26-4-2018
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

