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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 10/29-04-2014
Αριθ.Αποφ. 141/2014
ΘΕΜΑ: Έκτακτη ανάθεση εργασιών επισκευής οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων
του ∆ήµου Μονεµβασίας.
Στους Μολάους, σήµερα, την 29-04-2014 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.µ. στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή
του ∆ήµου Μονεµβασίας, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 8640/24-04-2014 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.Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Λύρας Χαράλαµπος

2. Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)
3. Μαυροµιχάλης Κων/νος
4. Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος
5. Μαρούσης Χαράλαµπος
6. Μέντης Γεώργιος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ελήγιαννη 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,
Πριν από τη συζήτηση των θεµάτων προ ηµερήσιας διάταξης, το τακτικό µέλος της
ΟΕ µετά την παραίτηση του κ. Χαραµή, ο κ. Μέντης Γεώργιος, ανέγνωσε και κατέθεσε την
εξής δήλωση:
Κατά την συνεδρίαση της Ο.Ε της 15-04-2014 όφειλε ο κ. Χριστάκος αλλά και οι
λοιποί που συµµετείχατε στην ίδια συνεδρίαση και γνωρίζατε ότι ο κ. Χαραµής έχει
παραιτηθεί την προηγούµενη 14-04-2014 να µην το έχετε απόντα & να καλέσετε εµένα
σαν τακτικό µέλος σύµφωνα µε την απόφαση του ∆.Σ .
Ακόµη και τότε αλλά ειδικά σήµερα ο κ. Χριστάκος πρέπει να αποχωρήσει από την
ΟΕ διότι έχει αυτοεξαιρεθεί της δηµοτικής παράταξης της µείζονος µειοψηφίας, αφού
κατατέθηκε στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Σπάρτης το όνοµά του µεταξύ των υποψηφίων του
συνδυασµού του κ. Τριχείλη (∆ηµάρχου)και ως εκ τούτου και σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις έχει από µόνος του λόγω της ενέργειας του ανεξαρτητοποιηθεί & δεν ανήκει στην
µείζονα µειοψηφία και δεν έχει το δικαίωµα να συµµετέχει εκ µέρους της µειοψηφίας στην
Ο.Ε.
Εγώ εκτιµώ & πιθανολογώ ότι όλες οι αποφάσεις της προηγούµενης συνεδρίασης
(εκτός του λόγου της µη σύννοµης σύνθεσης «έχει αναγραφεί απών ο κ. Χαραµής ο
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οποίος έχει ανεξαρτητοποιηθεί ) είναι άκυρες και για τους λοιπούς λόγους. Ειδικά για την
σηµερινή συνεδρίαση της 29-04-2014 η συµµετοχή του κ. Χριστάκου ο οποίος κατέχει και
την θέση του Αντιπροέδρου της ΟΕ εκ της µειοψηφίας την οποία εγώ δεν συµµερίζοµαι και
διαφωνώ για την συµµετοχή του.
Πιθανολογώ εποµένως ότι και οι σηµερινές αποφάσεις της ΟΕ θα είναι άκυρες , εάν
συνεχίσει η συνεδρίαση µε παρόντα το κ. Χριστάκο .Για αυτό εγώ θέλω να καταγράφονται
αυτά σε κάθε απόφαση και ταυτόχρονα η ψήφος µου θα είναι παρών, και πιθανόν να
προσθέσω και κατά την διάρκεια της συζήτησης των θεµάτων και άλλα.
Απαντώντας στον κ. Μέντη Γεώργιο ο αντιπρόεδρος της ΟΕ κ. Χριστάκος Σταύρος
κατέθεσε γραπτό υπόµνηµα στο οποίο αναφέρονταν τα εξής:
• Συµµετέχω ως µέλος της ∆ηµοτικής παράταξης της µείζονος αντιπολίτευσης η
οποία εξακολουθεί να υφίσταται ως παράταξη της οποίας είµαι µέλος.
• Η συµµετοχή µου στις επόµενες εκλογές δεν έχει καµία σχέση µε την τρέχουσα
δηµοτική περίοδο, και από κανένα άρθρο ή διάταξη του δηµοτικού κώδικα δεν
υπάρχει συσχέτιση της µιας δηµοτικής περιόδου µε τις υποψηφιότητες που
αφορούν την διαδικασία των εκλογών για την επόµενη δηµοτική περίοδο.
• Σε πολλές περιπτώσεις στο πανελλήνιο έχει συµβεί το ίδιο θέµα χωρίς ουδέποτε
να τεθεί ζήτηµα νοµιµότητας, και υπάρχει το προφανές ερώτηµα γιατί συµβαίνει
ειδικά στην περίπτωσή µου.
Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούµενος το 12ο θέµα της
ηµερήσιας διάταξης 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.∆/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 ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχει
διακρατήσει τη σχετική αρµοδιότητα µε ειδική απόφασή του ή η Οικονοµική Επιτροπή έχει
παραπέµψει τη λήψη της σχετικής απόφασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Στο ∆ήµο µας έχει παραστεί επιτακτική ανάγκη για την έκτακτη ανάθεση των
εργασιών επισκευής οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων του ∆ήµου προκειµένου για την
εύρυθµη λειτουργία αυτού.
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών της Ο.Ε
Την υπ΄αριθ. πρωτ. 8813/25-4-2014 εισήγηση-πρακτικό της Επιτροπής Συντήρησης
και Επισκευής Οχηµάτων, την οποία θέτω υπόψη σας, σύµφωνα µε την οποία κρίνεται
αναγκαία η διενέργεια έκτακτων εργασιών επισκευής των οχηµάτων και µηχανηµάτων
έργων, προκειµένου να αυξηθεί η επιχειρησιακή τους δυνατότητα και να βελτιωθεί η
λειτουργικότητά τους , καθώς πρόκειται για απορριµµατοφόρα φορτηγά και οχήµατα που
κινούνται καθηµερινά για την αποκοµιδή των απορριµµάτων και τις ανάγκες της
υπηρεσίας καθαριότητας και µηχανήµατα έργου που κινούνται καθηµερινά για τη
συντήρηση του αγροτικού οδικού δικτύου και αποκατάσταση έκτακτων βλαβών στα δίκτυα
ύδρευσης.
Στον προϋπολογισµό οικ. έτους 2014 και στους Κ.Α 10-6263.009 20-6264.010 206264.012
25-6263.011
,25-6263.013,
30-6263.007
30-6264.006,
υπάρχουν
εγγεγραµµένες πιστώσεις για την αντιµετώπιση των έκτακτων δαπανών συντήρησης και
αποκατάστασης βλαβών των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων του ∆ήµου µας.
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνω τη έκτακτη ανάθεση εργασιών επισκευής οχηµάτων
και µηχανηµάτων έργων του ∆ήµου σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση-πρσκτικό της
Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχηµάτων η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος
της παρούσας.
Με βάση τα παραπάνω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες:
- οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα
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- 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 ∆ήµου, προτείνω την απ’ ευθείας ανάθεση των εργασιών επισκευής των
οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων του ∆ήµου σύµφωνα µε το υπ. αρθ. Πρωτ. 8813/2504-2014 πρακτικό της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχηµάτων .
Κατόπιν των ανωτέρω:
Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
• Το υπ.αριθ. πρωτ. 8813/25-04-2014 πρακτικό της Επιτροπής Συντήρησης και
Επισκευής Οχηµάτων .
• το άρθρο 72 παρ. 1δ΄του Ν.3852/10
• Τη Γν. ΝΣΚ 164/2007 η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό ΥΠΕΣ∆∆Α(εγκ. 38 Αρ. Πρωτ. 26932/31-5-2007)
• Τις εξειδικευµένες πιστώσεις του προϋπολογισµού οικ. έτους 2014
• 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 ∆ήµου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Αναθέτει απ’ ευθείας τις εργασίες επισκευής των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων
του ∆ήµου σύµφωνα µε το πρακτικό της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχηµάτων
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας και συγκεκριµένα ως εξής:
•
•
•

•

•

•

•

Του ηµιφορτηγού MAZDA B 2600 µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΥ 2422 την εργασία
επισκευής στο κ. Αγκότη ∆ηµήτριο έναντι ποσού 103,32€.
Του απορριµµατοφόρου MERCEDES-1018 µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2397 την
εργασία επισκευής στο κ. Αγκότη ∆ηµήτριο έναντι ποσού 184,50€.
Του Εκσκαφέα JCB-4CX µε αριθµό κυκλοφορίας ME 39704 την εργασία επισκευής
στο κ. Βλαχάκη Ιωάννη έναντι ποσού 676,50€ & την προµήθεια ανταλλακτικών
στην εταιρεία «ΛΥΡΙΩΤΑΚΗΣ-ΒΛΑΧΑΚΗΣ Ο.Ε» έναντι ποσού 1.031,36€.
Του Εκσκαφέα HIDROMEK HMK 102 S µε αριθµό κυκλοφορίας ME 96985 την
εργασία επισκευής στο κ. Βλαχάκη Ιωάννη έναντι ποσού 1.230,00€ & στον κ.
Σκάγκο Κων/νο έναντι ποσού 95,00€ & την προµήθεια ανταλλακτικών στην
εταιρεία «ΛΥΡΙΩΤΑΚΗΣ-ΒΛΑΧΑΚΗΣ Ο.Ε» έναντι ποσού 84,50€.
Του Εκσκαφέα KOMATSU-WB93R-2 µε αριθµό κυκλοφορίας ME 50342 την
προµήθεια ανταλλακτικών στην εταιρεία «ΛΥΡΙΩΤΑΚΗΣ-ΒΛΑΧΑΚΗΣ Ο.Ε» έναντι
ποσού 220,00€.
Του Εκσκαφέα JBC 3CX µε αριθµό κυκλοφορίας ME 104944 την εργασία
επισκευής στο κ. Κοντραφούρη Κυριάκο έναντι ποσού 86,10€ & την προµήθεια
ανταλλακτικών στην εταιρεία «ΛΥΡΙΩΤΑΚΗΣ-ΒΛΑΧΑΚΗΣ Ο.Ε» έναντι ποσού
1.124,50€.
Του Εκσκαφέα FIAT-KOBELCO µε αριθµό κυκλοφορίας ME 72862 την εργασία
επισκευής στο κ. Κοντραφούρη Κυριάκο έναντι ποσού 479,70€ & την προµήθεια
ανταλλακτικών στην εταιρεία «ΛΥΡΙΩΤΑΚΗΣ-ΒΛΑΧΑΚΗΣ Ο.Ε» έναντι ποσού
150,00€.
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•

Του γεωργικού ελκυστήρα LAMBORGHINI µε αριθµό κυκλοφορίας ΑΜ 57045 την
προµήθεια ανταλλακτικών στην εταιρεία «ΛΥΡΙΩΤΑΚΗΣ-ΒΛΑΧΑΚΗΣ Ο.Ε» έναντι
ποσού 576,03€.

Β) Ψηφίζει πίστωση ποσού 103,32€ σε βάρος του Κ.Α 10-6263.009, 184,50€ σε βάρος
του 20-6264.010 , 576,03€ σε βάρος του Κ.Α 20-6264.012, 3.967,06€ σε βάρος του ΚΑ
30-6264.006, 1.210,60€ σε βάρος του Κ.Α 25-6263.013 του προϋπολογισµού οικ. έτους
2014 για την πληρωµή των ανωτέρω δαπανών.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται
κάτω.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
4)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5)ΜΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραµµατέας Ο.Ε.

∆ελήγιαννης Νικόλαος

όπως πιο

