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Νο 24/11-12-2013
Αριθ.Αποφ. 349/2013
ΘΕΜΑ: Έκτακτη απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο { Έκτακτη επισκευή
εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στις ΤΚ Αγγελώνας-Μονεμβασίας& Νομίων της
ΔΕ Μονεμβασίας} του Δήμου Μονεμβασίας.
Στους Μολάους, σήμερα, την 11-12-2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 27940/04-12-2013
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

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)

Ιατρόπουλος Δημήτριος

2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)

Μαρούσης Χαράλαμπος

3. Μαυρομιχάλης Κων/νος

Χαραμής Αντώνιος

4. Λύρας Χαράλαμπος
5. Σουρλάς Ιωάννης (Αναπ. Μέλος)
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.
Τα τακτικά μέλη με την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση
απουσίας τους να ενημερώσουν τα αναπληρωματικά μέλη για τη νόμιμη
αναπλήρωσή τους, τα οποία και παρευρέθησαν.
Ο κ. Πρόεδρος της Ο.Ε εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας
ανέφερε τα εξής:
Η Οικονομική Επιτροπή με τη διάταξη του άρθρου 72 παρ. 1 περ. δ’ του
ν.3852/2010 καθίσταται κατ’ εξαίρεση αρμόδια, εφόσον συντρέχει εξαιρετικά
επείγουσα περίπτωση, να αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση έργων σε
εργοληπτική επιχείρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. β του
Π.Δ/τος 171/87 καθώς και προμηθειών του άρθρου 23 παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ, όπως
επίσης και της παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών, σε εξαιρετικά
επείγουσες περιπτώσεις, εκτός αν το Δημοτικό Συμβούλιο έχει διακρατήσει τη
σχετική αρμοδιότητα με ειδική απόφασή του ή η Οικονομική Επιτροπή έχει
παραπέμψει τη λήψη της σχετικής απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο
Στο Δήμο μας έχει παραστεί επιτακτική ανάγκη για την απ’ ευθείας ανάθεση
έργου { Έκτακτη επισκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στις ΤΚ Αγγελώνας-

Μονεμβασίας& Νομίων της ΔΕ Μονεμβασίας }, το οποίο δίκτυο σε πολλά σημεία
υπέστη βλάβες και σε άλλα σημεία έπρεπε να γίνουν υποχρεωτικές αλλαγές, με
αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα όσον αφορά την υδροδότηση των
ανωτέρω ΤΚ της ΔΕ Μονεμβασίας.
Σύμφωνα με την από 06-12-2013 μελέτη για το εν λόγω έργο
που
εκπονήθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου , το συνολικό ποσό του έργου
ανέρχεται σε 3.654,00 Ευρώ.
Εν συνεχεία , διαπιστώθηκε ότι ο κ. ΒΙΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ η αμοιβή του
οποίου κατά την προσφορά του, ανέρχεται στο ποσό των 3.654,00€.
Με βάση τα παραπάνω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες:
- οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα
- δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις
ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης
διαγωνισμού
- οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν
απορρέουν από ευθύνη του Δήμου,
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνω την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου { Έκτακτη
επισκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στις ΤΚ Αγγελώνας-Μονεμβασίας&
Νομίων της ΔΕ Μονεμβασίας }, στον κ. ΒΙΛΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ
σύμφωνα με την
προσφορά του.
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ
ανέφερε ότι στον εγκεκριμένο
προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2013 δεν υπάρχει εξειδικευμένη πίστωση για
το ανωτέρω έργο όμως λόγω του κατεπείγοντος ,βάσει του άρθρου 158 παρ. 7 του
ν. 3463/2006 σε 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 η Κοινοτικού συμβουλίου.
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:




Την από 06-12-2013 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.
το άρθρο 72 παρ. 1δ΄του Ν.3852/10
Την προσφορά του κ. ΒΙΛΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ , η οποία ανέρχεται στο ποσό των
ευρώ 3.654,00 € με Φ.Π. Α. 23% .
 Τη Γν. ΝΣΚ 164/2007 η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό
ΥΠΕΣΔΔΑ- (εγκ. 38 Αρ. Πρωτ. 26932/31-5-2007)
 τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, όπως αναφέρθηκαν στην εισήγηση του
Προέδρου και οι οποίες
- οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα
-δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις
ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης
διαγωνισμού
- οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν
απορρέουν από ευθύνη του Δήμου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Αναθέτει απ’ ευθείας στον κ. ΒΙΛΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ με Α.Φ.Μ. 054527478 το
έργο
{ Έκτακτη επισκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στις ΤΚ
Αγγελώνας-Μονεμβασίας& Νομίων της ΔΕ Μονεμβασίας }, έναντι ποσού
3.654,00 €, σύμφωνα με τις εργασίες της από 06-12-2013 μελέτη της
Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται
όπως πιο κάτω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
4) ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας Ο.Ε.
Δελήγιαννης Νικόλαος

