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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 4/08-03-2016
Αριθ.Αποφ. 50/2016
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο { Σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ
κτηρίων και λοιπών χώρων του Δήμου}
Στους Μολάους, σήμερα την

08-03-2016

ημέρα Τρίτη

και ώρα 10:00 π.μ στο

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 3011/04-03-2016 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. Μαυρομιχάλης Κων/νος (Πρόεδρος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μαρούσης Χαράλαμπος

2. Δουμάνη Σοφία
3. Χριστάκος Σταύρος
4. Σουρλάς Ιωάννης
5. Καλογερίνης Ηλίας
6.Αναγνωστοπούλου Ελένη

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 δεν παρευρέθησαν.
Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα
εξής:
Κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 εγγράφηκε πίστωση ποσού
20.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 20-7325.008 για το έργο με τίτλο { Σύνδεση με το δίκτυο
της ΔΕΗ κτηρίων και λοιπών χώρων του Δήμου } και εντάχθηκε στο Τεχνικό
Πρόγραμμα έτους 2016.
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Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε τις υπ΄αριθ. πρωτ.
370/11-11-2015 ,04-03-2016, προσφορές της ΔΕΔΔΗΕ για χορήγηση νέας παροχής για
σύνδεση στην ΔΚ Νεάπολης (θέση γέφυρα Βραϊμάκη) ποσού 290,85€ , χορήγηση νέας
παροχής για σύνδεση στην ΤΚ Ασωπού (θέση Πλατεία) ποσού 793,18€, και θα βαρύνουν
τον Κ.Α 20-7325.008, του σκέλους εξόδων του Δημοτικού προϋπολογισμού 2016.
Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος ανέφερε ότι με την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08
ορίστηκαν τα εξής: Οι διατάξεις της παραγράφου 2 περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 του Π.Δ.
171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το αρμόδιο συλλογικό όργανο των Δήμων που
αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση μικρών έργων ή εκτέλεση εργασιών συντήρησης
έργων μέχρι του ποσού που καθορίζεται με την εκάστοτε απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (Απόφαση ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν.
294/28.3.1986
(ΦΕΚ
137
Β),
όπως
τροποποιήθηκε
με
την
όμοια
Δ17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΕΚ 547 Β) κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις αυτής, υπό την
ισχύ του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 141 Α)«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
εξακολουθούν να ισχύουν. Ληφθείσες αποφάσεις ανάθεσης των ανωτέρω έργων από τη
δημαρχιακή επιτροπή θεωρούνται νόμιμες.
Στην συνέχεια ο πρόεδρος της Ο.Ε έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε το άρθρο 25
παρ. 1 περ. β΄ του π.δ 60/2007 σύμφωνα με το οποίο :Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να
συνάπτουν τις δημόσιες συμβάσεις τους προσφεύγοντας σε διαδικασία με
διαπραγμάτευση, χωρίς να προηγείται δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
1) Προκειμένου για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών:
α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή
καμία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν κρίνεται κατάλληλη, ή εάν δεν υπάρχει κανείς
υποψήφιος, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης και
με την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύστερα
από αίτημά της,
β) εάν, για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχετικούς με την προστασία
αποκλειστικών δικαιωμάτων, η σύμβαση μπορεί να ανατεθεί μόνο σε συγκεκριμένο
οικονομικό φορέα,
Κατόπιν των ανωτέρω προκειμένου λοιπόν να προβούμε στην άμεση εκτέλεση του
έργου με τίτλο { Σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ κτηρίων και λοιπών χώρων του
Δήμου } εισηγούμαι λοιπόν στην Ο.Ε. να αναθέσει την εκτέλεσή του στην ΔΕ.ΔΔΗΕ
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε) ως
ο μοναδικός ανάδοχος που έχει την δυνατότητα να εκτελεί τέτοιου είδους έργα.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του κ. προέδρου συζήτησε επί
του θέματος και έχοντας υπόψη τις διατάξεις : α) των άρθρων 103, 209 , 210 του Ν.
3463/2006 β)τις διατάξεις των άρθρων 9 και 15 του Π.Δ. 171 1987 ‘’Όργανα που
αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από
τους Ο.Τ.Α. και άλλες διατάξεις’’ γ) του ν.3669/2008,δ)την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν.
3731/2008 ε) το τεχνικό πρόγραμμα και το προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 στ)τις
διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 περ. β΄ του π.δ 60/2007
Αποφασί ζει Ομόφωνα
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 Αναθέτει την εκτέλεση του έργου με τίτλο { Σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ
κτηρίων και λοιπών χώρων του Δήμου } στην ΔΕ.ΔΔΗΕ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε) με ΑΦΜ
094532827 ,σύμφωνα με τις
υπ΄αριθ. πρωτ. 370/11-11-2015 ,04-03-2016
προσφορές της και συγκεκριμένα για χορήγηση νέας παροχής για σύνδεση στην
ΔΚ Νεάπολης (θέση γέφυρα Βραϊμάκη) ποσού 290,85€ , χορήγηση νέας παροχής
για σύνδεση στην ΤΚ Ασωπού (θέση Πλατεία) ποσού 793,18€
 Ψηφίζει πίστωση ποσού 1.085,63€ του ΚΑ 20-7325.008
εξόδων για την πληρωμή του ανωτέρου έργου.

του

σκέλους των

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΔΟΥΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ
2) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
3) ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ
4)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
5)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας Ο.Ε.
Δελήγιαννης Νικόλαος

