
     
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 20/27-08-2012 
 

Αριθ.Αποφ.  223/2012 

ΘΕΜΑ:  Έκτακτη ανάθεση προµήθειας ειδών πρώτης ανάγκης και φαγητού για 
τη φιλοξενία λαθροµεταναστών. 
 
       Στους Μολάους, σήµερα, την  27-08-2012  ηµέρα ∆ευτέρα   και ώρα 12:00 µ. στο 

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

Επιτροπή του ∆ήµου Μονεµβασιάς,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  23023/23-08-2012 

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 (Αντιπρόεδρος)             

3. Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος 

4. Μαυροµιχάλης Κων/νος   

 

5. Λύρας Χαράλαµπος             

6. Μαρούσης Χαράλαµπος                                                    

7.  Χαραµής Αντώνης     

 

 
           Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. Κοντραφούρη 
Γεώργιο. 
     Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα  ανέφερε  τα εξής: 
     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 
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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. 
6. 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.  Κατακύρωση αποτελεσµάτων διεθνούς ανοιχτού διαγωνισµού για την ανάδειξη 
αναδόχων παροχής της υπηρεσίας Μεταφορά µαθητών Α/θµιας και Β/θµιας 
εκπαίδευσης ∆ήµου Μονεµβασιάς για το σχολικό έτος 2012-2013. 

2. Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας Μεταφορά µαθητών Α/θµιας και 
Β/θµιας εκπαίδευσης ∆ήµου Μονεµβασιάς για το σχολικό έτος 2012-2013 από 
10-09-2012 και έως τη σύναψη νέων συµβάσεων.  

3. Έλεγχος (επικαιροποίηση) δικαιολογητικών του έργου µε τίτλο { Συντήρηση και 
επισκευή Λυκείου Μολάων }.   

4. Έλεγχος (επικαιροποίηση) δικαιολογητικών του έργου µε τίτλο { Νέο Ισόγειο 
κτίριο-Γυµναστήριο στο ∆ηµοτικό Σχολείο Νεάπολης ∆.Ε. Βοιών }.   

5. Απευθείας ανάθεση της µελέτης µε τίτλο {Μελέτη για Παιδικό και Βρεφονηπιακό 
Σταθµό ∆Κ Νεάπολης}. 

 
  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 ανάγκη 
προµήθειας ειδών πρώτης ανάγκης και φαγητού για τη φιλοξενία 58 
λαθροµεταναστών που εντοπίστηκαν από τις αρµόδιες Λιµενικές Αρχές το Σάββατο 
25 Αυγούστου του τρέχοντος έτους σε ακυβέρνητο σκάφος ανοιχτά της 
Μονεµβάσιας. 
      Συγκεκριµένα στις 25 Αυγούστου εντοπίστηκε ακυβέρνητο σκάφος ανοιχτά της 
περιοχής της Μονεµβασιάς στο οποίο επέβαιναν 58 λαθροµετανάστες, ανάµεσα 
στους οποίους και πολλά ανήλικα παιδιά. Οδηγήθηκαν στο λιµάνι της περιοχής και 
µέχρι να ολοκληρωθεί η απέλασή τους φιλοξενούνται στο δηµοτικό γήπεδο Αγ. 
Παρασκευής της ∆.Ε. Μονεµβασιάς του ∆ήµου µας.   
      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 έκτακτη ανάγκη προµήθειας ειδών πρώτης 
ανάγκης και φαγητού για τη φιλοξενία 58 λαθροµεταναστών. 
       Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής:  
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 Από τη στιγµή που η  Ο.Ε. αποφάσισε οµόφωνα ότι το εν λόγω θέµα το οποίο 
δεν ήταν γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη είναι σηµαντικό, θα αποφασίσει επί του 
περιεχοµένου του θέµατος και 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 
         Όπως προανέφερα στην ΤΚ Μονεµβασίας στις 25 Αυγούστου 2012 και ώρα 
22:30 κατέπλευσε στο λιµένα της το Ν/Γ 518 που συνόδευε το ακυβέρνητο Ι/Φ « 
SANS » , σηµαίας Τουρκίας , Νηολογίου : TUZLA – αριθ. Νηολογίου : 1764760 ,  
µήκους 12,55 m – πλάτους 2,70 m που µετέφερε πενήντα οκτώ ( 58 )  
λαθροµετανάστες εθνικότητας Συρίας – Αφγανιστάν – Κουρδιστάν – Ιράκ – 
Παλαιστίνης εκ των οποίων ήταν είκοσι έξι ( 26 ) άνδρες – έντεκα ( 11 ) γυναίκες και 
είκοσι τρία ( 23 ) παιδιά ( εκ των οποίων ένα βρέφος 3 µηνών ).  
Σε συνεργασία µε το Λιµενικό Σταθµό Μονεµβασίας µεταφέρθηκαν στο χώρο του 
δηµοτικού γηπέδου του οικισµού Αγίας Παρασκευής , ∆ηµοτικής Ενότητας 
Μονεµβασίας  και συγκεκριµένα φιλοξενούνται στα αποδυτήρια από το Σάββατο 25 
Αυγούστου 2012 και 23:30  έως και σήµερα ∆ευτέρα 27 Αυγούστου 2012.  
 Η ∆ηµοτική Ενότητα Μονεµβασίας από την πρώτη στιγµή φρόντισε για την σίτιση 
τους ( µε τρία γεύµατα την ηµέρα ) , τις ιατροφαρµακευτικές τους ανάγκες , τις 
βασικές ανάγκες ένδυσης και υπόδησης ,  µερίµνησε  για την ατοµικής τους υγιεινή 
και προσπάθησε για την ψυχολογική τους υποστήριξη  και την αυστηρή  καθαριότητα 
του χώρου φιλοξενίας ώστε να διαµορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την 
διήµερη διαµονή τους. Τέλος  , στο τριών µηνών βρέφος προσφέρθηκε η ειδική 
φροντίδα που απαιτείται ( πάνες , βρεφικό γάλα ,  κτλ. )  
Συγκεκριµένα δηµιουργήθηκαν οι παρακάτω δαπάνες:  

• ∆απάνες διατροφής – σίτισης   

• Προµήθεια βασικών ειδών που απαιτούνται για το βρέφος  

• Προµήθεια ειδών διατροφής και νερού  

• Προµήθεια ειδών σωµατικής υγιεινής  
 
Σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή των ειδών πρώτης ανάγκης και φαγητού 

που απαιτούνται για την φιλοξενία των 58 λαθροµεταναστών η οποία διαδικασία 
βρίσκεται σε εξέλιξη, το συνολικό ποσό της προµήθειας θα ανέλθει  µέχρι του ποσού 
των 2.000,00 Ευρώ. 

 Εν συνεχεία, διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση µε την επωνυµία «Τουριστική & 
Αναπτυξιακή παρέµβαση Μονεµβασίας Α.Ε» η αµοιβή της οποίας, κατά την 
προσφορά της για παροχή φαγητού , ανέρχεται στο ποσό των 1.160,00 € µε ΦΠΑ & 
η επιχείρηση των «∆ΗΜ. & ΝΙΚ. ΛΕΚΑΚΗΣ Ο.Ε» η αµοιβή της οποίας, κατά την 
προσφορά της για είδη πρώτης ανάγκης , ανέρχεται στο ποσό των 489,95 € µε ΦΠΑ  

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 ειδών πρώτης ανάγκης και φαγητού για τη φιλοξενία των 58 
λαθροµεταναστών, στους ανωτέρω προµηθευτές  µε βάση τις προσφορές τους. 
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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΄) 

• Τις προσφορές των προαναφεροµένων προµηθευτών .  

• Τη Γν. ΝΣΚ 164/2007 η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό 
ΥΠΕΣ∆∆Α- (εγκ. 38 Αρ. Πρωτ. 26932/31-5-2007)  

• Την εξειδικευµένη πίστωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2012  

• 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 «Τουριστική & Αναπτυξιακή παρέµβαση 
Μονεµβασίας Α.Ε» την προµήθεια φαγητού για τη σίτιση των 58 
λαθροµεταναστών που εντοπίστηκαν ανοιχτά της Μονεµβασιάς και 
παραµένουν στο ∆ηµοτικό γήπεδο της Αγ. Παρασκευής της ∆.Ε. 
Μονεµβασιάς,  έναντι ποσού 1.160,00 € µε ΦΠΑ €, & την προµήθεια ειδών 
πρώτης ανάγκης στην  «∆ΗΜ. & ΝΙΚ. ΛΕΚΑΚΗΣ Ο.Ε» ,  έναντι ποσού 
489,95 € µε ΦΠΑ € σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή της Τεχνικής 
υπηρεσίας του ∆ήµου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 

���� Ψηφίζει πίστωση ποσού  2.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.001 του 
προϋπολογισµού οικ. έτους 2012 µε τίτλο «Έξοδα φιλοξενίας 
λαθροµεταναστών». 

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

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

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Γραµµατέας Ο.Ε.    

 

Kοντραφούρης Γεώργιος  
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