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Νο 14/14-07-2015 
Αριθ.Αποφ.  170/2015 

ΘΕΜΑ:  Έκτακτη ανάθεση προµήθειας υλικών και εργασιών αποκατάστασης 
έκτακτης βλάβης στο κύριο αντλιοστάσιο της ΤΚ Ελίκας (Οικισµός Αγίου Μάµµα) 
της ∆Ε Βοιών , του ∆ήµου Μονεµβασίας 
 
      Στους Μολάους, σήµερα, την  14-07-2015  ηµέρα Τρίτη    και ώρα 10:00 π.µ. στο 

∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή 

του ∆ήµου Μονεµβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 11964/10-07-2015 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. Μαυροµιχάλης Κων/νος (Πρόεδρος)            ∆ουµάνη Σοφία 

2. Χριστάκος Σταύρος 

3. Καλογερίνης Ηλίας  

4. ΣουρλάςΙωάννης  

5. Αναγνωστοπούλου Ελένη 

6. Βελιώτης Ευστάθιος 

           Μαρούσης Χαράλαµπος 

 

      

 
       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, τα 

οποία και  παρευρέθησαν.  

       Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούµενος το 5ο  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 
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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 απ’ ευθείας ανάθεση 

προµήθειας υλικών  , µετά των απαραίτητων εργασιών , αποκατάστασης έκτακτης βλάβης 

στο κύριο αντλιοστάσιο της ΤΚ Ελίκας (Οικισµός Αγίου Μάµµα), το οποίο λόγω της βλάβης 

που παρουσίασε είχε σαν  αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν σοβαρά προβλήµατα µε την 

υδροδότηση της ανωτέρω ΤΚ . 

  Σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή για τις εν λόγω προµήθειες µετά των 

απαραίτητων εργασιών ,  που εκπονήθηκε από την τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου , το 

συνολικό ποσό των προµηθειών ανέρχεται σε 2.503,05Ευρώ. 

Εν συνεχεία διαπιστώθηκε, ότι  η  επιχείρηση του κ.  Κουντουρόγιαννη Ιωάννη   

η αµοιβή της οποίας µε το Φ. Π. Α. 23%, κατά την προσφορά της, ανέρχεται στο ποσό των  

2.503,05€. Το ποσό είναι σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας µας και η 

ανωτέρω επιχείρηση είναι αξιόπιστη.  

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 ∆ήµου, προτείνω την απ’ ευθείας ανάθεση προµηθειών  , µετά των εργασιών , 

αποκατάστασης έκτακτης βλάβης στο κύριο αντλιοστάσιο της ΤΚ Ελίκας  (Οικισµός Αγίου 

Μάµµα) , του ∆ήµου Μονεµβασίας, στην  επιχείρηση του κ.  Κουντουρόγιαννη Ιωάννη   

σύµφωνα µε την προσφορά της. 

Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ  ανέφερε ότι στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό 

του ∆ήµου οικ. έτους 2015 υπάρχει εξειδικευµένη πίστωση για τις ανωτέρω προµήθειες 

και είναι ο Κ.Α 25-7135.016 µε τίτλο µε τίτλο {Προµήθεια αντλητικών συγκροτηµάτων και 

εξαρτηµάτων για την αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών  αντλιοστασίων ύδρευσης }.  

 Κατόπιν των ανωτέρω:  

 Η Οικονοµική  επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

• Την Τεχνική περιγραφή της τεχνικής υπηρεσίας του ∆ήµου.   

• το άρθρο 72 παρ. 1δ΄του Ν.3852/10 

• την αριθ. 113/86 απόφαση ΥΠΕΣ∆∆Α (ΦΕΚ 81 Β΄) 

• Την προσφορά του κ. Κουντουρόγιαννη Ιωάννη  , η οποία ανέρχεται στο ποσό των 

2.706,00 ευρώ  µε ΦΠΑ. 23% .  

• Την εξειδικευµένη πίστωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2015  
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• Τη Γν. ΝΣΚ 164/2007 η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό ΥΠΕΣ∆∆Α- 

(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 ∆ήµου, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

� Αναθέτει απ’ ευθείας στην επιχείρηση του κ. Κουντουρόγιαννη Ιωάννη   τις έκτακτες 

προµήθειες  , µετά των εργασιών , αποκατάστασης έκτακτης βλάβης στο κύριο 

αντλιοστάσιο της ΤΚ Ελίκας (Οικισµός Αγίου Μάµµα), του ∆ήµου Μονεµβασίας,  έναντι 

ποσού 2.503,05€, σύµφωνα µε την από 10-07-2015 τεχνική περιγραφή της Τεχνικής 

υπηρεσίας του ∆ήµου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 

 

� Ψηφίζει  πίστωση ποσού 2.503,05€ σε βάρος του Κ.Α 25-7135.016, του      

προϋπολογισµού οικ. έτους 2015 για την πληρωµή της ανωτέρω δαπάνης . 

  

 Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο κάτω.  

     
   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                     1) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                     2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ 

                                   3) ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 
                                                  4) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

                                       5) ΒΕΛΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Γραµµατέας Ο.Ε. 

 

∆ελήγιαννης Νικόλαος 

ΑΔΑ: 75ΛΤΩΚ9-ΧΘΩ


		2015-07-15T12:08:34+0300
	Athens




