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ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 8/23-02-2017
Αριθ.Αποφ. 52/2017
ΘΕΜΑ: Περί έκτακτης ανάθεσης προμηθειών για την κάλυψη των αναγκών
παράτυπα εισελθόντων αλλοδαπών ,καθώς και την μεταφορά αυτών.
Στους Μολάους, σήμερα την

23-02-2017

ημέρα Πέμπτη

και ώρα 13:00 μ. στο

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 2874/23-02-2017 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)

Κανείς

2. Δουμάνη Σοφία
3. Σουρλάς Ιωάννης
4. Καλογερίνης Ηλίας
5.Χριστάκος Σταύρος
6. Μαρούσης Χαράλαμπος
7. Αναγνωστοπούλου Ελένη
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κοντραφούρη Γεώργιο.
Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη των μελών της
τα εξής:
Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 75 του ν.3852/2010, σε κατεπείγουσες
περιπτώσεις η πρόσκληση για σύγκλιση της οικονομικής επιτροπής μπορεί να επιδοθεί ή
να γνωστοποιηθεί στα μέλη της την ημέρα της συνεδρίασης ,και πριν από την συζήτηση η
επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.
Έτσι το θέμα που έχει προκύψει , το οποίο θεωρείται κατά την κρίση μου ότι πρέπει
να συζητηθεί άμεσα, για αυτό σας κάλεσα σε έκτακτη συνεδρίαση , αφορά απόφαση Ο.Ε
για την έκτακτη ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών
παράνομα εισελθόντων τριάντα (30) περίπου αλλοδαπών , οι οποίοι εντοπίστηκαν στην

θαλάσσια περιοχή της ΤΚ Βελανιδίων της ΔΕ Βοιών τις πρωινές ώρες της 22-02-2017 και
οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε χώρο διαμονής της ΔΚ Νεάπολης.
Η Δημοτική κοινότητα Νεάπολης από την πρώτη στιγμή φρόντισε για την σίτιση τους
, τις ιατροφαρμακευτικές τους ανάγκες , τις βασικές ανάγκες ένδυσης και υπόδησης ,
μερίμνησε για την ατομική τους υγιεινή και προσπάθησε για την αυστηρή καθαριότητα
του χώρου φιλοξενίας .
Συγκεκριμένα δημιουργήθηκε η ανάγκη για τις παρακάτω δαπάνες:





Δαπάνες διατροφής – σίτισης
Δαπάνες για υπηρεσίες απολύμανσης χώρου και μεταφορικών μέσων
Δαπάνες για την μεταφορά των παράτυπα εισελθόντων μεταναστών
Δαπάνες για την προμήθεια υγειονομικού υλικού

Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει το ανωτέρω θέμα να συζητηθεί ως
κατεπείγον και σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά :
Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της
 την εισήγηση του προέδρου,
 την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10
 το περιεχόμενο του θέματος
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την συζήτηση του θέματος , ως κατεπείγον .
Από τη στιγμή που η Ο.Ε αποφάσισε ομόφωνα ότι το εν λόγω θέμα είναι κατεπείγον
, ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών 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, προμηθειών
όπως επίσης και της παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών, 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.
Όπως προανέφερα στην θαλάσσια περιοχή της ΤΚ Βελανιδίων στις 6 Φεβρουαρίου
2017 εντοπίστηκαν τριάντα ( 30 ) λαθρομετανάστες εθνικότητας Πακιστάν –Ουκρανοί.
Σε συνεργασία με το Λιμεναρχείο Νεάπολης μεταφέρθηκαν σε χώρο φιλοξενίας της
ΔΚ Νεάπολης , κατόπιν αυτού
ανάθεση προμηθειών

έχει παραστεί επιτακτική ανάγκη για την απ’ ευθείας

και υπηρεσιών, προκειμένου για την σίτιση ,ιατροφαρμακευτικό

υλικό, μεταφορά των παράτυπα εισελθόντων αλλοδαπών .
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, προτείνω την απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών πρώτης
ανάγκης –σίτισης-υγειονομικού υλικού καθώς και

μεταφορά

των τριάντα (30)

λαθρομεταναστών, ως εξής:
 Στο κ. Μέντη Παναγιώτη του Νικολάου (ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ) Νεάπολη
Βοιών –ΑΦΜ 061078695 την προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης σίτισης και
προσωπικής υγιεινής μέχρι του ποσού των 600,00€.
 Στον κ. Παντελάκο Παναγιώτη του Δημητρίου (Γεωπόνος-μελετητής)
Νεάπολη Βοιών –ΑΦΜ 069631832 ,

υπηρεσίες απολύμανσης χώρου

διαμονής και μεταφορικών μέσων μέχρι του ποσού των 300,00€.
 Στην κ. Μπένη Σωτηρία (Εστιατόριο) Νεάπολη Βοιών –ΑΦΜ 064767574 ,
την παράθεση γευμάτων μέχρι του ποσού των 300,00€.
 Στην κ. Κοσκινά Δ. Χριστίνα (Γενικό γραφείο Τουρισμού ) Σπάρτη –ΑΦΜ
043708155 , την μεταφορά των παράτυπα εισελθόντων μεταναστών προς
την ενδοχώρα, ποσού των 850,00€.
 Στην (ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε) (Αρτοποιείο ) Νεάπολη Βοιών –
ΑΦΜ 082879045 , είδη αρτοποιείου μέχρι του ποσού των 100,00€.
 Στην κ. Τσαλαβούτα Μαρία

(Φαρμακείο) Νεάπολη Βοιών –ΑΦΜ

069635880 , την προμήθεια υγειονομικού υλικού

μέχρι του ποσού των

200,00€.
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ ανέφερε ότι στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό
του Δήμου οικ. έτους 2017 δεν υπάρχει εξειδικευμένη πίστωση για τις ανωτέρω
προμήθειες

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.
Κατόπιν των ανωτέρω:
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:


το άρθρο 72 παρ. 1δ΄του Ν.3852/10



την αριθ. 113/86 απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ (ΦΕΚ 81 Β΄)



την παρ. 3 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016



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
 Την έκτακτη ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών
φιλοξενίας και μεταφοράς των παράτυπα εισελθόντων μεταναστών ως εξής:
 Στο κ. Μέντη Παναγιώτη του Νικολάου (ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ) Νεάπολη
Βοιών –ΑΦΜ 061078695 την προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης σίτισης και
προσωπικής υγιεινής μέχρι του ποσού των 600,00€.
 Στον κ. Παντελάκο Παναγιώτη του Δημητρίου (Γεωπόνος-μελετητής)
Νεάπολη Βοιών –ΑΦΜ 069631832 ,

υπηρεσίες απολύμανσης χώρου

διαμονής και μεταφορικών μέσων μέχρι του ποσού των 300,00€.
 Στην κ. Μπένη Σωτηρία (Εστιατόριο) Νεάπολη Βοιών –ΑΦΜ 064767574 ,
την παράθεση γευμάτων μέχρι του ποσού των 300,00€.
 Στην κ. Κοσκινά Δ. Χριστίνα (Γενικό γραφείο Τουρισμού ) Σπάρτη –ΑΦΜ
043708155 , την μεταφορά των παράτυπα εισελθόντων μεταναστών προς
την ενδοχώρα, ποσού των 850,00€.
 Στην (ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε) (Αρτοποιείο ) Νεάπολη Βοιών –
ΑΦΜ 082879045 , είδη αρτοποιείου μέχρι του ποσού των 100,00€.
 Στην κ. Τσαλαβούτα Μαρία

(Φαρμακείο) Νεάπολη Βοιών –ΑΦΜ

069635880 , την προμήθεια υγειονομικού υλικού

μέχρι του ποσού των

200,00€.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο
κάτω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
1)ΔΟΥΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ
2) ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
3)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
5)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
6)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας Ο.Ε.
Κοντραφούρης Γεώργιος

