ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 20

ης

/ 22-9-2020 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Βελβεντού.

Αριθ. απόφασης: 77 / 2020
Υποβολή Αιτήματος Χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο «Προμήθεια
μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών» του Δήμου Βελβεντού στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία».
Στο Βελβεντό, σήμερα, την 22η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα της
εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, συνήλθε σε
τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, στο Δημαρχείο Βελβεντού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ.
2654/17-9-2020 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 75
του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
επτά (7):
Παρόντες
Απόντες
1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος
3 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος
4 Αγγέλης Δημήτριος
5 Εμμανουήλ Δημήτριος
6 Τσέγκος Νικόλαος
7 Τέτος Νικόλαος
ΘΕΜΑ:

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου Βελβεντού,
κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Έχει δημοσιευθεί η με αρ. πρωτ. 2029/30-06-2020 (ΑΔΑ ΨΞΡΧ7ΛΨ-ΟΟ3) πρόσκληση
(Κωδικός Πρόσκλησης 124, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 4417, Έκδοση 1/0) για την υποβολή προτάσεων
έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», Προτεραιότητα 5
«Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων», η
οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο:
«Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΈΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ».
Η Δράση αφορά την προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτων
αναγκών. Ενδεικτικά περιλαμβάνει και την προμήθεια εξοπλισμού αντιμετώπισης φυσικών
φαινομένων και καταστροφών συμπεριλαμβανομένης και της προμήθειας μηχανημάτων στο
πλαίσιο υποστήριξης του σχεδίου ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ.
Με την
84/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο της ανωτέρω
προκήρυξης, εγκρίθηκε η έκθεση αναγκαιότητας - σκοπιμότητας της προμήθειας δύο
μηχανημάτων , ενός διαμορφωτή γαιών και ενός ελαστικοφόρου φορτωτή, με σκοπό την
πρόληψη των ειδικών κινδύνων λόγω πυρκαγιάς και πλημμύρας συνέπεια έντονων καιρικών
φαινομένων, την εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και την αντιμετώπιση των
συνεπειών των έντονων καιρικών φαινομένων από το Δήμο Βελβεντού, καθώς και ορίστηκε
Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών για το κόστος της προμήθειας.
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μηχανημάτων, οι τεχνικές προδιαγραφές και το κόστος
προσδιορίζονται στη μελέτη 11/2020 που συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών &
Περιβάλλοντος του Δήμου Βελβεντού
Σύμφωνα με τη μελέτη τα μηχανήματα θα πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα.

Ο προς προμήθεια διαμορφωτής γαιών θα πρέπει να έχει μέγιστη ιπποδύναμη
τουλάχιστον 150 Hp κατά ISO 14396/ECE R120, ενώ οι διαστάσεις του θα είναι κατά το δυνατόν
μικρές ώστε να έχει μεγάλη ευελιξία κινήσεως και ελιγμών σε στενούς δημοτικούς και
αγροτικούς δρόμους. Θα είναι αρθρωτού τύπου (σπαστό), με καμπίνα πιστοποιημένη κατά
ROPS/FOPS και λεπίδα διαμορφώσεως. Θα φέρει έξι (6) τροχούς με κίνηση στους τέσσερις (4)
οπίσθιους. Το βάρος του μηχανήματος σε κατάσταση λειτουργίας θα είναι περίπου 12 τόνοι.
Ο προς προμήθεια φορτωτής θα είναι ελαστικοφόρος, με αρθρωτό πλαίσιο (σπαστός),
βάρους λειτουργίας τουλάχιστον 11 τόνους αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EU STAGE IV σύμφωνα
με τις προδιαγραφές της Ε.Ε. ελάχιστης ιπποδύναμης 140 hp ή 105 kW και ροπής 600 Nm.
Το συνολικό κόστος
της προμήθειας με βάση 2582/11-9-2020 το πρακτικό της
Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών που ορίστηκε με την 84/2020 απόφαση Δ.Σ., ανέρχεται στο ποσό
των 467.480,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).
Προτείνεται
1. Η έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών με αρ. πρωτ. 2582/2020
2. Η έγκριση της τεχνικής μελέτης με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» η οποία συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου θεωρήθηκε κι έλαβε αριθμό 11/2020 και περιλαμβάνει την προμήθεια δύο
μηχανημάτων έργου ήτοι ενός διαμορφωτή γαιών και ενός φορτωτή.
3. Η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,
στα πλαίσια της πρόσκλησης 124 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 4417), ενδεικτικού
προϋπολογισμού 467.480,00 € .
Καλείται Η Οικονομική Επιτροπή, να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση, έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις στο
συζητούμενο θέμα και αφού έλαβε υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
- του άρθρου 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
- του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010/τ.Α’), όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/09-08-209/τ.Α΄) και
τροποποιήθηκε με την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 139/31-08-2019/τ.Α΄)
και την παρ. 1 του άρθρου 177 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/30-10-2019/τ.Α΄)
- του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2019/τ.Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε,
συμπληρώθηκε και ισχύει.
2. την με αρ. πρωτ. 2029/30-06-2020 (ΑΔΑ ΨΞΡΧ7ΛΨ-ΟΟ3) πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης
124, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 4417, Έκδοση 1/0) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο
Επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»
3. Το με αρ. πρωτ. 2582/2020 πρακτικό της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την προμήθεια
ενός διαμορφωτή γαιών και ενός ελαστικοφόρου φορτωτή.
4. την αριθμ. 11/2020 μελέτη προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» που συντάχθηκε από την ∆ιεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του ∆ήµου Βελβεντού η οποία αφορά στην προμήθεια δύο
μηχανημάτων έργου ήτοι ενός διαμορφωτή γαιών και ενός ελαστικοφόρου φορτωτή.
Εγκρίνει

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Το με αρ. πρωτ. 2582/2020 πρακτικό της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την
προμήθεια ενός διαμορφωτή γαιών και ενός ελαστικοφόρου φορτωτή.
Β. Την τεχνική μελέτη 11/2020 με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών» ενδεικτικού προϋπολογισμού 467.480,00 € (συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ 24%) όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.

Γ. Την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, στα πλαίσια της πρόσκλησης 124 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 4417).
Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για την υποβολή
της πρότασης.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 77 / 2020.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος
(σφραγίδα – υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 22 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Πρόεδρος
Μανώλης Κ. Στεργίου
Δήμαρχος Βελβεντού

