
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανθηρό  04-1-2019 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
 ΔΗΜΟ Σ ΑΡΓΙΘΕΑΣ  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  1/2019 

ΘΕΜΑ: «Απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης της προμήθειας :  “ΜΙΣΘΩΣΗ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΡΓΙΘΕΑΣ”, λόγω κατεπείγουσας έκτακτης 
ανάγκης (ακραίων καιρικών φαινομένων).» 
 

Ο    Δήμαρχος Αργιθέας  
Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/16 με τίτλο: «Προσφυγή στη διαδικασία με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» και ειδικότερα την παράγραφο 2γ στην 

οποία αναφέρεται ότι: « στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω 

κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, 

δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή 

ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση.» 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 «Αρμοδιότητες του Δημάρχου» του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Α΄/07-06-2010) "Αρμοδιότητες του Δημάρχου" και ειδικότερα την παρ. 2 στην οποία 
αναφέρεται ότι:  "Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση 
ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο Δήμαρχος 
μπορεί να αποφασίζει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη 
σχετική απόφασή του κατά την επομένη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής του 
Ν.3852/2010".  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 86 και 209, του Ν. 3463/2006(Δ.Κ.Κ.) & τις διατάξεις του 
Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.  

4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08.  
5. Το Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών). 
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016. 
7. Τα αριθμ.πρωτ. 4/1148/04-1-2019 Έκτακτοo Δελτίοo Πρόγνωσης Επιδείνωσης Καιρού,  

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας  -Δ/νση  Πολιτικής προστασίας. 
8. Την έκτακτη ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια : «ΜΙΣΘΩΣΗ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΡΓΙΘΕΑΣ» του Δήμου Αργιθέας λόγω της έντονης 

χιονόπτωσής που εκδηλώθηκε στην περιοχή και κρίνεται απαραίτητος ο αποχιονισμός 

του οδικού δικτύου στην Δ.Ε.Αργιθέας . 

9.  Αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει άμεσος και προφανής κίνδυνος για την ζωή και τις 

περιουσίες των δημοτών καθώς και πρόκληση ζημίας των δημοτικών συμφερόντων, 

κρίνεται κατεπείγουσα και επιτακτική η απευθείας ανάθεση του  αποχιονισμού   του 
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οδικού δικτύου του Δήμου Αργιθέας, δεδομένου ότι δεν επαρκεί ο μηχανολογικός 

εξοπλισμός καθώς και το τεχνικό προσωπικό του Δήμου να καλύψει όλο το οδικό δίκτυο 

της Δημοτικής Ενότητας Αργιθέας 

10. Το γεγονός ότι η δαπάνη της συγκεκριμένης προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 
20.000,00€ (πλέον  ΦΠΑ).  

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
Α.  Εγκρίνουμε την εκτέλεση της  ανωτέρω προμήθειας με τίτλο : «Μίσθωση  μηχανήματων 
για τον αποχιονισμό δρόμων της Δ.Ε. Αργιθέας»  ως  επιτακτική ανάγκη , για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση έντονων καιρικών 
φαινομένων (Χιονόπτωση ) και θέτουν σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα των πολιτών.  
Β. Εκτιμώντας συνεπώς τα παραπάνω  και επισημαίνοντας την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη 
που προέκυψε  λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων την υποχρέωση να τεθεί η 
παρούσα απόφαση για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή. 
Γ. Αναθέτει απ’ ευθείας την  προμήθεια  με τίτλο «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΡΓΙΘΕΑΣ» , όπως παρακάτω:  
 
1. Στον Γεώργιο Κοντούλα  , με έδρα     Βαλκάνο   και Α.Φ.Μ. 301856516 , ΔΟΥ Τρικάλων, 

έως το ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ  (2.480,00 €) 
συμπεριλαμβανομένου και του αντίστοιχου Φ.Π.Α. 24%   όπως προσδιορίζεται στον 
παρακάτω πίνακα : 
 

 Είδος Μηχανήματος Ώρες λειτουργίας €/Ώρα Δαπάνη 

1 Μίσθωση φορτωτή  180HP και 
άνω με το χειριστή του 

40 50,00 2.000,00 

ΠΡΟΣΤΊΘΕΤΑΙ  ΦΠΑ 24% 480,00 

ΣΥΝΟΛΟ 2.480,00 

 
2. Στον Θεοφάνη-Παναγιώτη  Κουτή , με έδρα το Ανθηρό και ΑΦΜ: 049958038    ,ΔΟΥ 

:Καρδίτσας , έως το ποσό των χιλίων εννιακοσίων ογδόντα τέσσερα ευρώ   (1.984,00 €) 
συμπεριλαμβανομένου και του αντίστοιχου Φ.Π.Α. 24%   όπως προσδιορίζεται στον 
παρακάτω πίνακα : 
 

 Είδος Μηχανήματος Ώρες λειτουργίας €/Ώρα Δαπάνη 

1 Μίσθωση φορτωτή  80HP εώς 
180ΗΡ με το χειριστή του 

40 40,00 1.600,00 

ΠΡΟΣΤΊΘΕΤΑΙ  ΦΠΑ 24% 384,00 

ΣΥΝΟΛΟ 1.984,00 

                                                                                   O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ 

                                                                                                        

 

 

                                                                                         ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΣΙΒΟΛΑΣ 
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