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ΘΕΜΑ 2ο
(ΕΚΤΟΣ Ημερήσιας Διάταξης)

Απευθείας ανάθεση προμήθειας άλατος αποχιονισμού
Παιονίας λόγω επειγουσών αναγκών έτους 2019.

Δήμου

Στο Πολύκαστρο σήμερα 15-01-2019 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 09.00 στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παιονίας συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Παιονίας, ύστερα από την
αριθμ. 216/10-01-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε
νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Γκουντενούδης Χρήστος, 2) Ευθυμιάδης Λάζαρος,
3)Μπαβέλης Δημήτριος, 4) Τζούρτζος Αθανάσιος, 5)Φράγκος
Γεώργιος.
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1)Σιωνίδης Κωνσταντίνος, 2) Αριζάνης Ηλίας.
*Πρίν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
αποφασίσθηκε η συζήτηση και ψήφιση των παρακάτω θεμάτων:
1.Απευθείας ανάθεση εργασιών αποχιονισμού Δήμου Παιονίας λόγω
επειγουσών αναγκών έτους 2019.
2.Απευθείας ανάθεση προμήθειας άλατος αποχιονισμού Δήμου Παιονίας
λόγω επειγουσών αναγκών έτους 2019.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ΕΚΤΟΣ ημερήσιας διάταξης, είπε
τα εξής:
Ο Δήμος Παιονίας με την 164/08-01-2019 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας έχει κηρυχθεί σε κατάσταση Έκτακτης
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων
(χιονοπτώσεις και παγετός) που εκδηλώθηκαν από 03-01-2019 και έπειτα,
για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των
συνεπειών που προέκυψαν.
Επισημαίνουμε ότι η προμήθεια άλατος αποχιονισμού λόγω των
έκτακτων αναγκών αποχιονισμού που προέκυψαν από τις έντονες
χιονοπτώσεις προκύπτουν κατεπείγουσες ανάγκες και συνθήκες ανωτέρας
βίας που έχουν σχέση με τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, τη λήψη
προληπτικών μέτρων πολιτικής προστασίας και γενικότερα την εύρυθμη
λειτουργία του Δήμου.
Προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή κίνηση και διακίνηση πολιτών και
εμπορευμάτων, οι οποίες δεν απορρέουν από παραλείψεις ή έλλειψη
προγραμματισμού και επιμέλειας του Δήμου, θα πρέπει σύμφωνα με τι
διατάξεις
του άρθρου 32, παρ. 2, εδαφ. γ΄, & άρθρο 26 του Ν.
4412/2016 η οικονομική επιτροπή να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση
άλατος αποχιονισμού ποσού με τον Φ.Π.Α. 19.964,00 € .

κ.

Ο Δήμος Παιονίας με την υπ΄αριθμ. 686/2019 πρόσκληση προς τον
Ζιάρα Δημήτριο, εμπειροτέχνη- εργολάβο, ζήτησε την υποβολή
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οικονομικής προσφοράς, από μέρους του, για την προμήθεια άλατος
αποχιονισμού, σύμφωνα με την σχετική μελέτη της υπηρεσίας.
Στην ανωτέρω πρόσκληση ανταποκρίθηκε ο κ. Ζιάρας Δημήτριος
καταθέτοντας την προσφορά του, σύμφωνα με την ανακοίνωση.
και κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
 Τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2, εδαφ. γ΄, & άρθρο 26 του Ν.
4412/2016
 Το σχετική εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου
 Τις αυξημένες ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου για προμήθεια
άλατος αποχιονισμού
 Την 164/08-01-2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής
προστασίας με την οποία έχει κηρυχθεί ο Δήμος Παιονίας σε
κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.
 Την 686/2019 πρόσκληση του Δήμου Παιονίας.
Την προσφορά του υποψήφιου εμπειροτέχνη- εργολάβου .
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την απευθείας ανάθεση προμήθειας άλατος αποχιονισμού Δήμου
Παιονίας λόγω επειγουσών αναγκών στον κ. Ζιάρα Δημήτριο του Χρήστου
συνολικού ποσού με τον Φ.Π.Α. 19.878,44 €, σύμφωνα με την προσφορά
του εμπειροτέχνη- εργολάβου.
Η ανωτέρω προμήθεια πραγματοποιείται αποκλειστικά για την
αντιμετώπιση & αποκατάσταση των υφιστάμενων ζημιών στις πληγείσες
περιοχές , από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (χιονοπτώσεις και παγετός).
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/2019.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύνεται η
συνεδρίαση.
Για το 1ο/2019 Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)
(Υπογραφές)
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ
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