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∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από  το  υπ  αριθµ.  4/18-1-2017  πρακτικό  συνεδρίασης  της  Οικονοµικής  Επιτροπής

∆ήµου Θέρµης

     Αριθµ.Αποφ  32/2017      ΘΕΜΑ:  Έγκριση  της  αριθ.  33/447/5-1-2017  απόφασης

∆ηµάρχου  Θέρµης  περί  ανάθεσης  µίσθωσης

µηχανηµάτων  έργου  αποχιονισµού  δηµοτικών

οδών  λόγω  κακοκαιρίας  και  δέσµευση  της

σχετικής πίστωσης.

 

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 18η-1-2017 ηµέρα Τετάρτη  και

ώρα 8.30 π.µ. συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή Θέρµης µετά από την υπ’αριθ. 2/13-1-

2017 πρόσκληση συνεδρίασης του Προέδρου και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων

74  και  75  τουΝ.3852/2010  (Φ.Ε.Κ.  87/τεύχος  Α’/2010)  περί  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Πρόγραµµα Καλλικράτης». Αφού

διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα

τα  9  µέλη, δηλαδή:

          Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1) Βογιατζής ∆ηµήτριος, Πρόεδρος

2) Αναγνώστου Πασχάλης

3) Αποστόλου Στυλιανός            

4) Γεωργαλή Ζωή                      Κανείς

5) Γκιζάρης Στέργιος

6) Καρκατζίνος Νικόλαος

7) Πράτανος Απόστολος

8) Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος

9) Καρκατζούνης Θεοφάνης

                                  

κηρύχτηκε από τον  Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.     
     

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πανταζή Ιωάννα, υπάλληλος του ∆ήµου  Θέρµης,

για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής αφού εισηγήθηκε το 2ο εκτός της ηµερησίας

διατάξεως θέµα είπε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για

να συζητηθεί ένα θέµα σαν κατεπείγον από την Οικονοµική Επιτροπή και να ληφθεί

απόφαση  γι’ αυτό,  πρέπει  πρώτα  να  αποφασιστεί  µε  την  απόλυτη  πλειοψηφία  του

συνολικού αριθµού των µελών του ότι το θέµα αυτό είναι κατεπείγον.

Με το χαρακτηρισµό του θέµατος ως κατεπείγοντος, η απόφαση που θα ληφθεί για το

θέµα  αυτό,  πρέπει  επίσης  να  ληφθεί  µε  την  απόλυτη  πλειοψηφία  του  συνολικού

αριθµού των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής.
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 Ύστερα από αυτό ο Πρόεδρος πρότεινε να συζητηθεί το θέµα της «Έγκριση της αριθ.

33/447/5-1-2017 απόφασης ∆ηµάρχου Θέρµης περί ανάθεσης µίσθωσης µηχανηµάτων

έργου  αποχιονισµού  δηµοτικών  οδών  λόγω  κακοκαιρίας  και  δέσµευση  της  σχετικής

πίστωσης.».  Το  ανωτέρω  θέµα  είναι  κατεπείγον  καθώς  από  την  τρέχουσα  σύµβαση

µίσθωσης  οχηµάτων  δεν  υπήρχαν  διαθέσιµες  ώρες  και  µηχανήµατα  του  τύπου  που

ήταν απαραίτητα για τον αποχιονισµό.

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του

Προέδρου  και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  οµόφωνα

Κρίνει το παραπάνω θέµα ως κατεπείγον.
  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούµενος το παραπάνω θέµα έθεσε υπόψη την από 16-1-

2017 εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα του ∆ήµου και την υπ’ αριθ. 33/447/5-1-2017

απόφαση  του  ∆ηµάρχου  Θέρµης  µε  την  οποία  ανατέθηκε  η  µίσθωση  των  κάτωθι

µηχανηµάτων  έργου  απαραίτητα  στον  αποχιονισµό  των  δηµοτικών  οδών  κατά  την

κακοκαιρία που σηµειώθηκε στις 9-10-11/1/2017 

α/α Είδος

µηχανήµατος

Τόπος

παρέµβασης

Ηµεροµηνίες Ώρες Ποσό

µε

ΦΠΑ

Ανάδοχος

1 JCB Πλαγιάρι 9,10 &11

Ιανουαρίου

2017

37 1835 ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

2  2

ΦΟΡΤΩΤΕΣ

&

«∆ιαβολάκι»

Τρίλοφος,

Πλαγιάρι,

Καρδία 

9,10 &11

Ιανουαρίου

2017

76 &

32

6428 ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ

ΓΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΥ

3 «∆ιαβολάκι» Περιστερά 9,10 &11

Ιανουαρίου

2017

25 620 ΒΑΡΣΑΜΟΥ∆ΗΣ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ

4 JCB Σουρωτή 9,10 &11

Ιανουαρίου

2017

50 1860 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ

ΤΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

5 JCB Περιστερά 9,10 &11

Ιανουαρίου

2017

25 930 ΒΑΡΛΑΜΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

6 JCB Λιβάδι 9,10 &11

Ιανουαρίου

2017

35 1302 ΚΑΜΠΑΝΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

7 ΦΟΡΤΩΤΗΣ Κάτω Σχολάρι,

Άγιος

Αντώνης,

Μονοπήγαδο,

Νέο Ρύσιο 

9,10 &11

Ιανουαρίου

2017

52 3224 ΑΦΟΙ

ΚΑΜΠΟΥΡΗ Ο.Ε.

8 ΦΟΡΤΩΤΗΣ Καρδία, Νέο

Ρύσιο

9,10 &11

Ιανουαρίου

60 4166 ΑΦΟΙ ΦΡΑΝΤΖΙ∆Η

Ο.Ε.
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2017

ΣΥΝΟΛΟ 20365

 Η ανωτέρω  ανάθεση έγινε από τον  ∆ήµαρχο Θέρµης  σύµφωνα µε τις  διατάξεις  της

παρ.  2  του  άρθρου  58   λόγω  του  κατεπείγοντος  εξαιτίας  των  έκτακτων  καιρικών

φαινοµένων και καθώς τα µηχανήµατα έργου του ∆ήµου (δύο στον αριθµό) που ήταν

ικανά να εκτελέσουν ανάλογο έργο δεν επαρκούσαν για το σύνολο των οικισµών αλλά

και  επιπροσθέτως  επειδή  από  την  τρέχουσα  σύµβαση  µίσθωσης  µηχανηµάτων  δεν

υπήρχαν  διαθέσιµες  ώρες  και  µηχανήµατα  του  τύπου  που  χρειαζόταν.  (κυρίως

φορτωτές και «διαβολάκια»). 

Επίσης έθεσε υπόψη την από 17/1/2017 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης για δέσµευση

πίστωσης ποσού 20.365,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6233.001 πρ/µού οικ. Έτους

2017 (α/α 133) για τη µίσθωση µηχανηµάτων, οχηµάτων κ.λ.π. έργων.

 Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση της αριθ. 33/447/5-1-2017

απόφασης του ∆ηµάρχου Θέρµης σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58

του Ν. 3852/2010  και τη δέσµευση της σχετικής πίστωσης και κάλεσε την Οικονοµική

Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

    Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου και

τοιυ Γενικού Γραµµατέα, την απόφαση ∆ηµάρχου και  τις  διατάξεις του άρθρου  72 και

58 παρ. 2 του Ν.3852/2010 και του Π.∆. 80/2016

                                       Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      οµόφωνα

1. Εγκρίνει  την  αριθ.  33/447/5-1-2017 απόφαση  του  ∆ηµάρχου  Θέρµης  µε  την  οποία

ανατέθηκε η µίσθωση των κάτωθι µηχανηµάτων έργου απαραίτητα στον αποχιονισµό

των δηµοτικών οδών κατά την κακοκαιρία που σηµειώθηκε στις 9-10-11/1/2017 

 

 Η  ανωτέρω  ανάθεση  έγινε  λόγω  του  κατεπείγοντος  εξαιτίας  των  έκτακτων

καιρικών φαινοµένων και καθώς τα µηχανήµατα έργου του ∆ήµου (δύο στον αριθµό)

που  ήταν  ικανά  να  εκτελέσουν  ανάλογο  έργο  δεν  επαρκούσαν  για  το  σύνολο  των

οικισµών  αλλά  και  επιπροσθέτως  επειδή  από  την  τρέχουσα  σύµβαση  µίσθωσης

µηχανηµάτων  δεν  υπήρχαν  διαθέσιµες  ώρες  και  µηχανήµατα  του  τύπου  που

χρειαζόταν. (κυρίως φορτωτές και «διαβολάκια»). 

2. ∆εσµεύει πίστωση ποσού 20.365,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6233.001 πρ/µού

οικ. Έτους 2017 (α/α 133)για τη µίσθωση µηχανηµάτων, οχηµάτων κ.λ.π. έργων.

   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 32/2017

   Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.

    Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ                         Ο   ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

               Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ                              
                                                                                

       ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι:

α) η ανωτέρω δαπάνη ποσού είκοσι χιλιάδων 

τριακόσια εξήντα πέντε ευρώ (20.365,00€) 

είναι εντός του διαθέσιµου ποσοστού της υπό πρ/µό οικ. Έτους 2017 

του ∆ήµου Θέρµης και ΚΑΕ 02.30.6233.001 πίστωσης και

β) η συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του 

άρθρου 4 του Π.∆. 80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 133 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 86.977,25€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη
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