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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
Νο 9/30-05-2011 

 

Αριθ.Αποφ. 63/2011 

Θέµα: Έκτακτη ανάθεση προµηθειών ανταλλακτικών - επισκευή µηχανήµατος 
έργου (ισοπεδωτής γαιών) µε αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ-84857 (ΗΜΒ-NOBAS) 
στην Π. Πορφυριάδης Α.Ε.Μ.Ε.. 
  
 

       Στους Μολάους, σήµερα, την  30-05-2011  ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 10:30 π.µ. στο 

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

∆ήµου Μονεµβασιάς,  ύστερα από την  10597/23-05-2011 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)                Κανείς 

2.  Χριστάκος Σταύρος              

3.  Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος     

4.  Μαυροµιχάλης Κων/νος                

5.  Λύρας Χαράλαµπος         

6.  Μαρούσης Χαράλαµπος                          

7.  Χαραµής Αντώνιος    

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. Κοντραφούρη 

Γεώργιο. 
 Με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 ορίζονται τα εξής: 
  Ο πρόεδρος της επιτροπής καλεί τα µέλη της σε συνεδρίαση µε γραπτή 
πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, όποτε το 
ζητήσει ο δήµαρχος ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθµού των 
µελών της. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία 
αναφέρονται τα θέµατα που θα συζητηθούν. Στην ίδια περίπτωση δεν µπορεί να 
επανυποβληθεί αίτηµα για το ίδιο θέµα, πριν παρέλθει δίµηνο, αφότου εκδόθηκε 
απορριπτική απόφαση της επιτροπής, εκτός εάν γίνεται επίκληση νεότερων 
στοιχείων. Αν κατά τον υπολογισµό του ενός τρίτου (1/3) προκύπτει δεκαδικός 
αριθµός, τότε ο αριθµός αυτός στρογγυλοποιείται στην αµέσως µεγαλύτερη µονάδα 
εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση µεγαλύτερη ή ίση του ηµίσεως (0,5). Αν η 
επιτροπή δεν συγκληθεί το αργότερο έξι (6) ηµέρες µετά την υποβολή της αίτησης, 
συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και 
αποφασίζει για τα θέµατα, για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκλησή της. 
Η αδικαιολόγητη παράλειψη του προέδρου για δύο συνεχείς φορές να καλέσει την 
οικονοµική ή την επιτροπή ποιότητας ζωής αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος. 
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  Η πρόσκληση δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήµου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή 
γνωστοποιείται στα µέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα 
που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή 
µπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ηµέρα της συνεδρίασης. Στην 
πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει 
κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση η επιτροπή αποφαίνεται για το 
κατεπείγον των θεµάτων.» 
 
Τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, έτσι όπως καταρτίστηκε από τον Πρόεδρο είναι 
τα εξής: 
 

1. Έγκριση απόφασης ∆ηµάρχου περί ορισµού δικηγόρου για εκπροσώπηση του 
∆ήµου(Αφορά απόφαση διαταγή πληρωµής της εταιρείας «ΑΚΤΕΜ Ε.Π.Ε» 
κατά του ∆ήµου). 

2. Αποδοχή  ή µη παραχώρησης τµηµάτων  γης σε κοινή χρήση στην Τοπική 
Κοινότητα Συκέας της ∆Ε Μολάων του ∆ήµου Μονεµβασιάς, ιδιοκτησίας κ. 
Γκίκα Γρηγορίου. 

3. Αποδοχή  ή µη παραχώρησης τµήµατος  γης σε κοινή χρήση στην Τοπική 
Κοινότητα Βελανιδίων της ∆Ε Βοιών του ∆ήµου Μονεµβασιάς, ιδιοκτησίας κ. 
Καραντζή Κων/νου. 

4. Αποδοχή  ή µη παραχώρησης τµηµάτων  γης σε κοινή χρήση στην Τοπική 
Κοινότητα Λαµπόκαµπου της ∆Ε Ζάρακος του ∆ήµου Μονεµβασιάς, 
ιδιοκτησίας κ. Μανίκη Αναστασίου. 

5. Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Α΄ τριµήνου  για τον έλεγχο –υλοποίηση του 
προϋπολογισµού 2011. 

6. Έλεγχος (επικαιροποίηση) των δικαιολογητικών για την υπογραφή σύµβασης 
εκτέλεσης του έργου «Αποχετευτικά ∆ίκτυα Τ.∆ Νεαπόλεως». 

7. Ανάκληση ή µη της αριθ.  94/2010 Α∆Ε του πρώην ∆ήµου Μολάων και νυν ∆Ε  
Μολάων του ∆ήµου Μονεµβασιάς περί κατακύρωσης πρακτικών δηµοπρασίας 
για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο « Ανάπλαση Λιµανιού-παραλίας Τ∆ 
Ελαίας».     

8. Ορισµός δικηγόρου για εκπροσώπηση του ∆ήµου (Αφορά αγωγές του κ. 
Μπαλαµπάνου Παναγιώτη κατά του ∆ήµου).  

               
     Εν τω µεταξύ έχει προκύψει ένα ακόµη θέµα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση 
µου ότι πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά  την έκτακτη ανάθεση 
προµήθειας ανταλλακτικών και ανάθεση εργασίας συντήρησης µηχανήµατος έργου 
(ισοπεδωτή γαιών), δεδοµένου ότι το συγκεκριµένο όχηµα είναι το µοναδικό που 
εξυπηρετεί τις ∆.Ε. Μολάων, Ασωπού, Ζάρακα και Μονεµβασίας και δεν µπορούµε 
να γνωρίζουµε τον ακριβή χρόνο της επόµενης συνεδρίασης της Ο.Ε.. 
    Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθεί αυτό το θέµα προς 
συζήτηση, παρά το ότι δε συµπεριλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη. 
 
Με βάση τα παραπάνω 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, το οποίο αν και δεν περιλαµβάνεται στην 

ηµερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί   
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
    Την συζήτηση του θέµατος, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της 
ηµερήσιας διάταξης, που αφορά  την προµήθεια ανταλλακτικών και την απευθείας 
ανάθεση εργασιών επισκευής-συντήρησης µηχανήµατος έργου (ισοπεδωτής γαιών) 
µε αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ-84857. 
 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος είπε τα εξής:  
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Από τη στιγµή που η  Οικονοµική Επιτροπή αποφάσισε Οµόφωνα ότι το εν λόγω 
θέµα το οποίο δεν ήταν γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη είναι σηµαντικό, θα 
αποφασίσει επί του συγκεκριµένου θέµατος και έθεσε υπόψη των µελών:            
 

Η Οικονοµική Επιτροπή µε τη διάταξη του άρθρου 72 παρ.1δ 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 περαστεί επιτακτική ανάγκη για την απ’ ευθείας ανάθεση 

έκτακτων εργασιών συντήρησης και επισκευής του µηχανήµατος έργου (ισοπεδωτής 
γαιών) µε αριθ. κυκλοφορίας ΜΕ 84857 HBM-NOBAS, λόγω των απρόβλεπτων 
βλαβών των συστηµάτων κίνησης-πέδησης και δεδοµένου ότι είναι το µοναδικό 
µηχάνηµα που εξυπηρετεί τις ∆ηµοτικές Ενότητες Μολάων, Ασωπού, Ζάρακα και 
Μονεµβασίας. 

Από την αρµόδια Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής Οχηµάτων µε την 
αριθ. 11044/25-5-2011 εισήγησή της την οποία θέτω υπόψη σας, κρίνεται αναγκαία η 
εκτέλεση έκτακτων εργασιών συντήρησης και επισκευής του µηχανήµατος έργου 
(ισοπεδωτής γαιών) µε αριθ. κυκλοφορίας ΜΕ 84857 HBM-NOBAS, µε χρήση των 
απαραίτητων ανταλλακτικών προκειµένου να αυξηθεί η επιχειρησιακή του 
δυνατότητα και η λειτουργικότητά του λόγω βλάβης των συστηµάτων κίνησης-
πέδησης, δεδοµένου ότι το συγκεκριµένο µηχάνηµα είναι το µοναδικό του είδους που 
εξυπηρετεί τις ∆ηµοτικές Ενότητες Μολάων-Ασωπού-Ζάρακα και Μονεµβασιάς 
 
Από έρευνα αγοράς, διαπιστώθηκε ότι η εταιρία µε την επωνυµία «Π. 
ΠΟΡΦΥΡΙΑ∆ΗΣ   Α.Ε.Μ.Ε» αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα του 
συγκεκριµένου µηχανήµατος, που εδρεύει στην Αθήνα  (∆/νση: 
Λ.Κωνσταντινουπόλεως 124 – Τ.Κ 10435) µε Α.Φ.Μ: 094022803 ∆ΟΥ: ΦΑΕΕ 
Αθηνών, προσφέρει τα απαιτούµενα για την επισκευή ανταλλακτικά αντί του ποσού 
των 4.119,40 ευρώ πλέον Φ.Π.Α  23%, και η προσφορά αυτή βρίσκεται σε 
συµφωνία µε τις τιµές που τα είδη αυτά διατίθενται στην αγορά η δε εταιρία 
παρουσιάζεται αξιόπιστη.  
Επίσης από το ∆ελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης του Μηχανουργείου Τσαφατίνος Κ. 
Παναγιώτης – Συκέα Λακωνίας  (Τ.Κ: 23052) – Α.Φ.Μ: 027310235, προκύπτει το 
ύψος της δαπάνης αποκατάστασης των βλαβών σε 250,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α 23%. 

 
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 της 
προµήθειας των ανταλλακτικών και της παροχής της εργασίας συντήρησης 
του µηχανήµατος στους ανωτέρω µε  βάση τις προσφορές τους. 

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

• Τις εξειδικευµένες πιστώσεις των Κ.Α.∆ 30-6264 & 30-6672 του 
προϋπολογισµού τρέχοντος έτους του ∆ήµου.  

• το άρθρο 72 παρ. 1δ Ν.3852/2010 

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

• Τις προσφορές των φυσικών και νοµικών προσώπων που αναφέρονται στην 
εισήγηση.  
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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 

 
1. Αναθέτει την προµήθεια ειδών ανταλλακτικών και της υπηρεσίας εργασιών 

συντήρησης για τις ανάγκες συντήρησης και επισκευής του µηχανήµατος 
έργου (ισοπεδωτής γαιών)µε αριθ. κυκλοφορίας ΜΕ 84857 HBM-NOBAS, 
όπως περιγράφεται ακολούθως:  

 
Α: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

α/α Στοιχεία επιχείρησης Είδος Τεµάχια 
Τιµή 

µονάδο
ς  

Σύνολο 
 

Ηµιαξόνιο 1 1.319,00 1.319,00 

Γρανάζι δίδυµο 1 1.684,00 1.684,00 

Μπουζόνι ηµιαξονίου 1 87,50 87,50 

Παξιµάδι 1 22,40 22,40 

Κωνικό  1 94,50 94,50 

Τσιµούχες 2 87,30 174,60 

Ρουλεµάν 2 189,20 378,40 

 
1 

Π. ΠΟΡΦΥΡΙΑ∆ΗΣ   
Α.Ε.Μ.Ε 

Αντιπροσωπείες 
Λ. Κων/πόλεως 124  -  

ΑΘΗΝΑ 
Α.Φ.Μ: 094022803 
∆ΟΥ: ΦΑΕΕ Αθηνών 

 
Φιάλη αερίου αζώτου για 
τα φρένα του µηχανήµατος 

1 
359,00 359,00 

ΣΥΝΟΛΟ 4.119,40 

Φ.Π.Α 23% 947,46 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.066,86 

 
Β: ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 

 
  

α/α Στοιχεία επιχείρησης Είδος εργασιών 
Σύνολο 

 

 
1 

Τσαφατίνος Κ. 
Παναγιώτης – Συκέα 
Λακωνίας  (Τ.Κ: 
23052) – Α.Φ.Μ: 

027310235 

-Ελεγχος των συστηµάτων κίνησης (ηµιαξόνια) και 
πέδησης 

-Εργασίες εξαγωγής και τοποθέτησης νέων 
ανταλλακτικών του συστήµατος κίνησης  

-Εργασίες εξαγωγής και τοποθέτησης νέων 
ανταλλακτικών (φιάλη αερίου αζώτου) του 
συστήµατος πέδησης 

250,00 

ΣΥΝΟΛΟ 250,00 

Φ.Π.Α 23% 57,50 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 307,50 

ΑΔΑ: 4ΑΘΧΩΚ9-Ε



 5 

2. Λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης αποκατάστασης της βλάβης του 
µηχανήµατος η υλοποίηση του αντικειµένου  των ανάλογων συµβάσεων 
(παραλαβή των ανταλλακτικών και ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης) 
ορίζεται σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από σήµερα.    

3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε 412,00 ευρώ, η οποία πρέπει να 
κατατεθεί µε την υπογραφή της σύµβασης. 

4. Με την αριθ. 62/2011 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής έχει γίνει η 
ψήφιση της συνολικής πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 30-6672  µε τίτλο 
«ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων» καθώς και σε βάρος του Κ.Α. 30-6264 
µε τίτλο «συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων». 

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

        
      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 
   ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ                               1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                       2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
                                                                       3)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                                       4)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                                                                       5)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                                       6)ΧΑΡΑΜΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Γραµµατέας Ο.Ε.  

 

  Γεώργιος Κοντραφούρης 
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