
                                                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Ελασσόνα 09-01-2017 

ΠΕΡ.ΕΝ.ΛΑΡΙΣΑΣ                                                   Αριθμ. Απόφ: 32 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ                          Αρ.Πρωτ.: 337 

                      

 

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση εργασιών «Αποχιονισμός και ρίψη αλατιού λόγω καιρικών 

φαινομένων»( έκτακτες και επείγουσες ανάγκες) 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την παρ.4Β του αρθ 158 του Ν.3463/2006. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ87/1/2010 Δ.Κ.Κ.)  

3. Το γεγονός ότι η χιονόπτωση που ξεκίνησε  από τις πρώτες πρωινές ώρες της 7
ης

 

Ιανουαρίου 2017 και συνεχίζεται έως και σήμερα, σε συνδυασμό με τις εξαιρετικά 

χαμηλές θερμοκρασίες (συνθήκες παρατεταμένου ολικού παγετού), καθιστούν επιτακτική 

την ανάγκη να παραμείνει ανοικτό και λειτουργικό, τουλάχιστον το βασικό δημοτικό 

οδικό δίκτυο, για την αποφυγή κινδύνων στην ζωή, την ακεραιότητα και την περιουσία 

των κατοίκων 

4. Την υλικοτεχνική υποδομή και το υπάρχον προσωπικό του Δήμου. 

5. Το γεγονός ότι τα μηχανήματα του Δήμου (εκχιονιστικά, γκρέιντερ κ.λ.π) δεν επαρκούν 

να καλύψουν τις ανάγκες. 

6. Την από 09-01-2017 εισήγηση για εργασίες αποχιονισμού που εκπονήθηκε από την  

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ελασσόνας. 

7. Τον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2017 στον οποίο προβλέπεται πίστωση 10.000 

στον ΚΑ 30.6262.03 

8. Το γεγονός ότι η ανωτέρω πίστωση κρίνεται ανεπαρκής και θα ενισχυθεί στην πρώτη 

αναμόρφωση σύμφωνα με την παρ.4β του άρθρου 158 του Ν.3463/2006. 

 

  

Αποφασίζει 

1. Κρίνοντας ότι υπάρχει προφανής κίνδυνος για τα συμφέροντα των δημοτών, αναθέτει 

σύμφωνα με τις διατάξεις την παρ.4Β του αρθρ. 158 του Ν.3463/2006 στους κάτωθι 

χειριστές μηχανημάτων: 

Για τον αποχιονισμό του οδικού και αγροτικού δικτύου των  δημοτικών ενοτήτων Ελασσόνας-

Τσαριτσάνης  στους: 

 Σανίδα Δημήτριο με έδρα στον Ευαγγελισμό Ελασσόνας και ΑΦΜ:030202407 με grader, 

αντί του ποσού 60€ την ώρα πλέον ΦΠΑ 

 Ιωαννίδη Άγγελο με έδρα στο Στεφανόβουνο Ελασσόνας και ΑΦΜ: 122307405 με φορτωτή 

αντί του ποσού 40€ την ώρα πλέον ΦΠΑ 

 Αρσένη Χάιδω με έδρα στον Δρυμό Ελασσόνας και ΑΦΜ:110842785  με τρακτέρ με λεπίδα 

και αλατοδιανομέα,  αντί του ποσού 30€ την ώρα πλέον ΦΠΑ  

 Δραχαλίβα Κων/νο με έδρα την Τσαριτσάνη και ΑΦΜ: 073201306 με φορτωτή αντί του 

ποσού 40€ την ώρα πλέον ΦΠΑ. 

 Σαπουνά Λεωνίδα με έδρα στην Ελασσόνα, οδό Πόντου 33 και ΑΦΜ: 110803643 με 

φορτωτή αντί του ποσού 40€ την ώρα πλέον ΦΠΑ. 

 

 

Για τον αποχιονισμό του οδικού και αγροτικού δικτύου της δημοτικής ενότητας Αντιχασίων 

στον: 

 Κούτσικου Αικατερίνη με έδρας την Κρανέα Ελασσόνας και ΑΦΜ:047011484 με 

φορτωτή αντί του ποσού των 40€ την ώρα πλέον ΦΠΑ. 
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 Μπαλαμπάνο Βασίλειο με έδρα στην  Κρανέα Ελασσόνας και ΑΦΜ:028513780 με 

φορτωτή  αντί του ποσού των 40€ την ώρα πλέον ΦΠΑ. 

 Παπακώστα Γεώργιο με έδρα στο Λουτρό  και ΑΦΜ: 047010475 με φορτωτή αντί του 

ποσού των 40€ την ώρα πλέον ΦΠΑ 

 

Για τον αποχιονισμό του οδικού και αγροτικού δικτύου της δημοτικής ενότητας Βερδικούσιας 

στον: 

 Μιχαλέ Τριαντάφυλλο με έδρα στην Βερδικούσια και ΑΦΜ: 025535465 με φορτωτή 

αντί του ποσού 40€ την ώρα πλέον ΦΠΑ. 

 

Για τον αποχιονισμό του οδικού και αγροτικού δικτύου της δημοτικής ενότητας Ποταμιάς 

στους: 

 Σανίδα Δημήτριο με έδρα στον Ευαγγελισμό Ελασσόνας και ΑΦΜ:030202407 με 

φορτωτή   αντί του ποσού 40€ την ώρα πλέον ΦΠΑ. 

 Τζήκα Θεόδωρο με έδρα στο Μεσοχώρι και ΑΦΜ: 104621683 με φορτωτή και 

αλατοδιανομέα αντί του ποσού 40€ την ώρα πλέον ΦΠΑ. 

Για τον αποχιονισμό του οδικού και αγροτικού δικτύου της δημοτικής ενότητας Ολύμπου στους: 

 Μπαγιώτα Αντώνιο του Νικολάου με έδρα στην Ελασσόνα και ΑΦΜ:134970870 με 

τρακτέρ με λεπίδα και κουβά αντί του ποσού των 30€ την ώρα πλέον ΦΠΑ. 

 Αρσένη Ευάγγελο με έδρα στον Δρυμό Ελασσόνας και ΑΦΜ: 053113550, με φορτωτή 

αντί του ποσού 40€ την ώρα πλέον ΦΠΑ.  

Για τον αποχιονισμό του οδικού και αγροτικού δικτύου της δημοτικής ενότητας Λιβαδίου στους: 

 Αφοί Φαρμακιώτη Ο.Ε  με έδρα στο Λιβάδι Ελασσόνας και ΑΦΜ: 092645629 με 

φορτωτή αντί του ποσού 40€ την ώρα πλέον ΦΠΑ. 

 Τσίρκο Χρήστο με έδρα στο Λιβάδι Ελασσόνας και ΑΦΜ: 110810738 με φορτωτή αντί 

του ποσού 40€ την ώρα πλέον ΦΠΑ.   

 Καρρά Όλγα με έδρα  στον Δολίχη Ελασσόνας και ΑΦΜ: 110842590, με φορτωτή αντί 

του ποσού 40€ την ώρα πλέον ΦΠΑ 

 

 

2. Οι ανωτέρω θα εκτελέσουν τις εργασίες αποχιονισμού  και ρίψης αλατιού στους δρόμους 

των Δημοτικών Ενοτήτων για τις οποίες ορίζονται με την παρούσα.  

3. Η πληρωμή των ανωτέρω θα γίνει απολογιστικά με την καταμέτρηση των ωρών 

εργασίας του κάθε μηχανήματος από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. 

4. Η σχετική πίστωση θα διατεθεί μετά τον ακριβή της προσδιορισμό, απολογιστικά 

σύμφωνα με τα ανωτέρω καθώς και με το 2/100018/0026-30-12-2016 έγγραφο του 

Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη 

υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών» επί των άρθρων 9 και 14.  

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
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