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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/2017

Της από 27-1-2017 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου.
Στο Παρανέστι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27η Ιανουαρίου 2017,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30 μ.μ., έχει συνέλθει σε Τακτική

συνεδρίαση η

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Παρανεστίου, ύστερα από την αριθ. Πρωτ. 250/23-1-2017
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο δημοτικό κατάστημα και
έχει επιδοθεί σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο μελών (7)
βρέθηκαν παρόντες ( 7 ) , δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα (Πρόεδρος)
2) Ελευθεριάδης Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Μουστακίδης Γεώργιος
Αν και κλήθηκε νόμιμα

3) Γιανταμίδης Ιορδάνης
4) Ματζαρίδης Νικόλαος
5) Δίγκας Ιωάννης
(Αναπληρωματικό Μέλος πλειοψηφίας)

6) Κουκαριώτης Παναγιώτης
7) Κωνσταντινίδης Μιχαήλ
Γραμματέας: Καλαϊτζόγλου Εμμανουήλ υπάλληλος του Δήμου με Βαθμό Α’
To 12ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκε και επαναριθμήθηκαν κατά σειρά τα
επόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αριθμ.Απόφασης: 6/2017
Ο

6

ΤΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ: «Έγκριση της υπ αριθ. 156/19-1-2017 απόφασης Δημάρχου για την απ

ευθείας ανάθεση της

υλοποίησης του έργου λόγω παγετού, με τίτλο «Επισκευή τμήματος

εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Καπνοφύτου στην θέση Γέφυρα» στον ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ
Ε.Δ.Ε. , προϋπολογισμού 2.707,35 ευρώ με το ΦΠΑ 24%.»

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 6ο Τακτικό θέμα της ημερήσιας έθεσε υπόψη της Ο.Ε.
την αριθ. 248/23-1-2017 εισήγηση του προϊσταμένου της Οικον. Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:
«Θέμα :« Έγκριση των αναθέσεων προμηθειών και υπηρεσιών και έργων λόγω της κατεπείγουσας
ανάγκης για την αντιμετώπιση των έκτακτων καιρικών φαινομένων (χιονόπτωση-παγετός)»

Λαμβάνοντας υπόψη :

ΑΔΑ: 6ΕΑΩΩΞΗ-ΨΑ7
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 και η ειδικότητα της παρ. 2, κατά την οποία
όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών
συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που
ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς
έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 32 και 118 του Ν. 4412/2016.
3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22
του Ν. 3536/2007.Την απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. για την κήρυξη σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης
Πολιτικής Προστασίας τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών
από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (χιονοπτώσεις και παγετός) που εκδηλώθηκαν στις παραπάνω περιοχές. Η
εν λόγω κήρυξη θα ισχύει για 15 ημέρες, ήτοι από 10-01-2017 έως την 25-01-2017 (ΑΔΑ : 94ΛΡ7ΛΒ-Ο7Ε).
4) Το άρθρο 158 του Ν. 3463/2006 παραγρ. 7 «Στις περιπτώσεις του στοιχείου β΄ της παραγράφου
4 του παρόντος και στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης
μελετών και εκτέλεσης έργων όταν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στον
προϋπολογισμό πίστωση ή αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση του
προϋπολογισμού γίνεται στην πρώτη, μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του δημοτικού ή

κοινοτικού

συμβουλίου».
5) Το κατεπείγον του θέματος λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την περιοχή του
Δήμου Παρανεστίου από 8 Ιανουαρίου μέχρι σήμερα. Ο χιονιάς έχει σαν αποτέλεσμα την διακοπή των
υπεραστικών συγκοινωνιών και την διακοπή των διελεύσεων από τοπικούς οδούς και βλάβες στα δίκτυα
υδροδότησης.
6) Την απόφαση του Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 241/2012
7) Το γεγονός ότι τα υφιστάμενα αποθέματα που διατηρούσε ο Δήμος Παρανεστίου σε αλάτι
εκχιονισμού εξαντλήθηκαν από τον χιονιά που επικρατεί από 8 Ιανουαρίου 2017 και συνεχίζεται να υφίσταται,
και πολλοί δρόμοι του Δήμου μας, εξαιτίας της χιονόπτωσης και του ολικού παγετού, απέκτησαν επικίνδυνη
ολισθηρότητα, με συνέπεια να καταστεί επιβεβλημένη η άμεση επέμβαση των δημοτικών συνεργείων με τη ρίψη
αντιπαγετικού αλατιού στους δημοτικούς δρόμους και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους.
8) Το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη μεταφοράς του υπό προμήθεια αντιπαγετικού αλατιού.
9) Το γεγονός ότι δεν επαρκούν τα μηχανήματα του Δήμου για τον έγκαιρο και ασφαλή αποχιονισμό.
10) Το γεγονός ότι λόγω της χιονόπτωσης και κυρίως λόγω του παγετού επί συνεχόμενες ημέρες έχουν
προκληθεί βλάβες στα εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης των οικισμών της Δ.Ε. Νικηφόρου και Δ.Ε. Παρανεστίου, οι
οποίες εντοπιζόμενες πρέπει να αποκατασταθούν άμεσα προκειμένου να αποκατασταθεί η υδροδότηση των
οικισμών που στερούνται νερού και ότι το υπηρετούν προσωπικό στην υπηρεσία ύδρευσης Δ.Ε. Παρανεστίου
(1 υδραυλικός) δεν επαρκεί για την έγκαιρη αποκατάσταση των βλαβών που έχουν εντοπιστεί σε περισσότερους
οικισμούς και εκτός αυτών και για την αναζήτηση ακόμη και αποκατάσταση άλλων βλαβών που αναζητούνται
για να αποκατασταθεί η ροή στα δίκτυα.
11) Τις τεχνικές εκθέσεις του Τμήματος

Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου

Παρανεστίου.
12) Τις προσκλήσεις υποβολής προσφοράς προς τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς
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13) Τις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές:
•

Για την προμήθεια 7 τόνων αντιπαγετικού αλατιού με τιμή μονάδας 80,00 € μη συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 694,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, από την εταιρεία
ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΑΒΕΕ με έδρα το 2ο χλμ. Δράμας - Ξηροποτάμου και ΑΦΜ 092389224
Σημειώνεται ότι η προμήθεια αντιπαγετικού αλατιού με την ανωτέρω τιμή 80,00 ευρώ ανά τόνο) έγινε

διότι δεν υπήρχε χρόνος για μεταφορά από τις αλυκές για την αντιμετώπιση της κατάστασης, όπου υπήρχε
μεγάλη αναμονή και μη βέβειη επάρκεια.
•

Για την προμήθεια 54 τόνων αλατιού με τιμή μονάδας 52,50 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,
συνολικού προϋπολογισμού 3.515,40

ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, από την εταιρεία

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 1, 10679 ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ 094248865
•

Για την υπηρεσία μεταφοράς των 54 τόνων αλατιού με τιμή μονάδας 20,00 € μη συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 1.339,20 €

ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, από τον

ΜΑΝΩΛΕΣΑΚΗ KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ με έδρα την ΑΔΡΙΑΝΗ ΔΡΑΜΑΣ και ΑΦΜ 072730058
•

Για την εκμίσθωση μηχανήματος εκσκαφέα – φορτωτή τύπου JCB στο οποίο υπάρχει προσαρμοσμένο
μαχαίρι εκχιονισμού έναντι αμοιβής 40,00 ευρώ/ώρα μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την
παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού στον ΛΟΥΚΑΝΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΟ, έδρα Μεσοχώρι Παρανεστίου
Δράμας, ΑΦΜ 033701202 μέχρι του ποσού των 4.800,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
(5.952,00 € με ΦΠΑ).

•

Για την παροχή εργασιών για την αποκατάσταση βλαβών δικτύων ύδρευσης Δήμου Παρανεστίου λόγω
παγετού από την εταιρεία στον ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ με έδρα τη Δράμα, Μακεδονίας 5 και ΑΦΜ
114967630 μέχρι του ποσού των 7.340,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (9.101,60 € με ΦΠΑ).

•

Για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Επισκευή τμήματος εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Καπνοφύτου
στη θέση Γέφυρα» με έκπτωση 1% συνολικού προϋπολογισμού προσφοράς 2.707,35 ευρώ με το
ΦΠΑ 24% στον ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ Ε.Δ.Ε. με έδρα τη Δράμα, Μακεδονίας 5 και ΑΦΜ
114967630.
Κατόπιν αυτών και αφού λάβετε υπόψη σας όλα τα παραπάνω, παρακαλούμε για τη λήψη
απόφασης με την οποία θα εγκρίνετε τις κατωτέρω αποφάσεις Δημάρχου για την έγκριση των
προμηθειών, υπηρεσιών και

έργων που πραγματοποιήθηκαν λόγω του κατεπείγοντος για την

αντιμετώπιση των έκτακτων καιρικών φαινομένων:
Α/Α

Προμήθεια
/Υπηρεσία/’Εργο
1. Προμήθεια αντιπαγετικού
αλατιού
2. Προμήθεια αντιπαγετικού
αλατιού
3. Μεταφορά
αλατιού

αντιπαγετικού

4. Αποχιονισμός δημοτικών
οδών Δήμου Παρανεστίου
5. Αποκατάσταση
βλαβών
δικτύων ύδρευσης Δήμου

Αριθ.
Πρωτ.
Απόφασης Ανάδοχος-ΑΦΜ
Δημάρχου και ΑΔΑ
71/10.01.2017
ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
(ΑΔΑ 6ΩΞ1ΩΞΗ-ΝΜΗ)
ΑΒΕΕ
(ΑΦΜ 092389224)
108/16.01.2017
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΑΛΥΚΕΣ
(ΑΔΑ: ΨΟ1ΣΩΞΗ-ΓΟ3)
Α.Ε.
(ΑΦΜ 094248865)
109/16.01.2017
ΜΑΝΩΛΕΣΑΚΗ
(ΑΔΑ 6ΘΠ1ΩΞΗ-7ΜΧ)
KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
(ΑΦΜ 072730058)
114/16.01.2017
ΛΟΥΚΑΝΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΟ
(ΑΔΑ 6Ρ81ΩΞΗ-89Ζ)
(ΑΦΜ 033701202)
115/16.01.2017
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
(ΑΔΑ 6ΦΣΔΩΞΗ-ΝΙΜ)
(ΑΦΜ 114967630)

Προϋπ/σμός
(με ΦΠΑ)
694,40 €

3.515,40 €

1.339,20 €

5.952,00 €
9.101,60 €
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Παρανεστίου
6. Επισκευή
τμήματος 156/19.01.2017
εξωτερικού
δικτύου (ΑΔΑ 6ΕΣΓΩΞΗ-ΜΘΗ)
ύδρευσης Καπνοφύτου στη
θέση Γέφυρα

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
(ΑΦΜ 114967630)

2.707,35 €

ΣΥΝΟΛΟ
23.309,95 €
Στη συνέχεια λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη την παράγραφο 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 και και
την παράγραφο 7 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 θα πρέπει να ακολουθήσουν οι κατωτέρω ενέργειες:
Να εγκρίνει η Οικονομική Επιτροπή τις ανωτέρω δαπάνες τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.

•

3852/2010 και η ειδικότητα της παρ. 2.
Επίσης:
Για την ανάθεση προμήθειας αλατιού με την αριθ. πρωτ. 71/10.01.2017 (ΑΔΑ 6ΩΞ1ΩΞΗ-ΝΜΗ)

•

απόφαση της Δημάρχου, η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να ψηφίσει την πίστωση που υπάρχει
εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του 2017, και

•

Για τις υπόλοιπες αναθέσεις προμηθειών, υπηρεσιών, έργων επειδή δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό
του 2017 πίστωση ή αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής, θα πρέπει να γίνει η αναγκαία τροποποίηση
του

προϋπολογισμού από το δημοτικό συμβούλιο και έπειτα να ψηφιστεί η πίστωση από την

Οικονομική Επιτροπή.»

Μετά τα παραπάνω η Πρόεδρος αφού ενημέρωσε το σώμα ότι για τη συζητούμενη
δαπάνη δεν υπήρχε εγγεγραμμένη πίστωση στον

προϋπολογισμό και συνεπώς θα

πρέπει αφού εγκριθεί η δαπάνη να γίνει τροποποίηση του προϋπολογισμού από την
Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο και στη συνέχεια να ψηφιστεί η πίστωση.
Επεσήμανε ότι ο μοναδικός υδραυλικός που υπηρετεί στη ΔΕ Παρανεστίου παρά τις
άοκνες προσπάθειές του από κοινού με τον υπεύθυνο αντιδήμαρχο δεν ήταν δυνατό να
επισκευάσει μόνος του τη συγκεκριμένη βλάβη στο δίκτυο που συνέβη εξαιτίας του
παρατεταμένου παγετού και είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η υδροδότηση στον οικισμό
Καπνοφύτου του Δήμου μας. Τόνισε δε ότι η παρούσα είναι η πρώτη Οικονομική
Επιτροπή μετά την υπό έγκριση απόφασή της και κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να
αποφασίσει για την έγκριση αυτής.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου και είδε :
1)Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 και η ειδικότητα της παρ. 2,
2) Τις διατάξεις του άρθρου 32 και 118 του Ν. 4412/2016.
3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την
παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
4)Την απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. για την κήρυξη σε Κατάσταση Έκτακτης
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
και την άμεση διαχείριση των συνεπειών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (χιονοπτώσεις
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και παγετός) που εκδηλώθηκαν στις παραπάνω περιοχές. Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει για
15 ημέρες, ήτοι από 10-01-2017 έως την 25-01-2017 (ΑΔΑ : 94ΛΡ7ΛΒ-Ο7Ε).
5) Το άρθρο 158 του Ν. 3463/2006 παραγρ. 7 «Στις περιπτώσεις του στοιχείου β΄
της παραγράφου 4 του παρόντος και στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών,
παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων όταν συντρέχει
κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στον

προϋπολογισμό πίστωση ή αυτή που

υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισμού γίνεται στην
πρώτη, μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου».
6)Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. ιζ του Ν.4350/2015.
7)Την

αριθ.

223/2016

απόφαση

του

Δ.Σ.

με

την

οποία

ψηφίσθηκε

ο

προϋπολογισμός έτους 2017.
8) Την από 248/23-1-2017 εισήγηση του τμήματος Οικον. Υπηρεσιών του Δήμου και
μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.

Αποφασίζει

Ομόφωνα

Εγκρίνει την αριθ. 156/19.01.2017(ΑΔΑ 6ΕΣΓΩΞΗ-ΜΘΗ) απόφαση της Δημάρχου
για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Επισκευή τμήματος εξωτερικού δικτύου
ύδρευσης Καπνοφύτου στη θέση Γέφυρα» με έκπτωση 1% συνολικού
προϋπολογισμού προσφοράς 2.707,35 ευρώ με το ΦΠΑ 24% στον ΙΩΑΝΝΙΔΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟ Ε.Δ.Ε. με έδρα τη Δράμα, Μακεδονίας 5 και ΑΦΜ 114967630.
Η ψήφιση της πίστωσης θα γίνει μετά την αναγκαία τροποποίηση προϋπολογισμού.
Εξουσιοδοτεί την Δήμαρχο για τις παραπέρα ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 6/2017
Στη συνέχεια υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως εξής:
Η Πρόεδρος
Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

Ο Ειδικός Γραμματέας

Τα Μέλη

Καλαϊτζόγλου Εμμανουήλ 1.- Ελευθεριάδης Χρήστος
2.- Γιανταμίδης Ιορδάνης
3.- Ματζαρίδης Νικόλαος
4.- Δίγκας Ιωάννης
5.-Κουκαριώτης Παναγιώτης
6.- Κωνσταντινίδης Μιχαήλ

