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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 09/15-04-2014 
Αριθ.Αποφ.  110/2014 

ΘΕΜΑ: Έκτακτη ανάθεση προµήθειας , µε την εργασία εγκατάστασης υποβρύχιου 
ηλεκτροκινητήρα για το αντλητικό συγκρότηµα του αντλιοστασίου Ελιάς της  ΤΚ 
Ελιάς, του ∆ήµου Μονεµβασίας .  
 
       Στους Μολάους, σήµερα, την  15-04-2014  ηµέρα Τρίτη  και ώρα 10:30 π.µ. στο 
∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή 
του ∆ήµου Μονεµβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  7664/11-04-2014 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)           Μαρούσης Χαράλαµπος                          

2. Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)                      Χαραµής Αντώνιος 

3. Μαυροµιχάλης Κων/νος 

4. Λύρας Χαράλαµπος    

           

5. Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος   

 

           

 

 
         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. 
        Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούµενος το ανωτέρω  θέµα έθεσε υπόψη των µελών της 
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 
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(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. 
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: 

•••• Κατακύρωση ή µη πρακτικών  δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως  

ττοουυ   έέρργγοουυ   µµεε  ττίίττλλοο   {{ΟΟδδοοπποοιιίίαα  ∆∆ΕΕ   ΜΜοολλάάωωνν}}  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΜΜοοννεεµµββαασσίίααςς & εν 
συνεχεία κατακύρωση  πρακτικού  κκλλήήρρωωσσηηςς  µµεεττααξξύύ  υυπποοψψηηφφίίωωνν  ααννααδδόόχχωωνν    γγιιαα   

ττηηνν  ααννάάδδεειιξξηη  ππρροοσσωωρριιννοούύ  µµεειιοοδδόόττηη.. 

•••• ΕΕξξέέτταασσηη   ττηηςς  υυππ΄́ααρριιθθ..  ππρρωωττ..  77551100//1100--0044--22001144  ααίίττηησσηηςς   ττοουυ   κκ..  ΜΜαασσττοορρόόπποουυλλοουυ   

ΝΝεεκκττάάρριιοουυ  ππεερρίί  ννοοµµιικκήήςς  σσττήήρριιξξηηςς..   

•••• Περί διάθεσης πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προµηθειών 
του ∆ήµου οικ. έτους 2014.  

•••• Περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισµού οικ. έτους 2014. 

•••• Περί έκδοσης ενταλµάτων προπληρωµής και ορισµός υπολόγου. 

•••• ΑΑππεευυθθεείίααςς  ααννάάθθεεσσηη  ττοουυ  έέρργγοουυ  µµεε  ττίίττλλοο  {{  ΕΕκκββάάθθυυννσσηη  ΛΛοούύττσσααςς   σσττηηνν  ΤΤΚΚ  

ΡΡεειιχχέέααςς  }}  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµοούύ    55..000000,,0000€€.. 

•••• Κατακύρωση ή µη πρακτικών δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως  

ττοουυ  έέρργγοουυ    µµεε  ττίίττλλοο  {{  ΑΑννττιικκααττάάσστταασσηη  σσττέέγγηηςς  κκοοιιννοοττιικκοούύ  κκαατταασσττήήµµααττοοςς  ΤΤΚΚ  

ΑΑγγίίοουυ  ΝΝιικκοολλάάοουυ  ∆∆ΕΕ  ΒΒοοιιώώνν    }}  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΜΜοοννεεµµββαασσίίααςς.. 

•••• ΚΚααθθοορριισσµµόόςς  όόρρωωνν  ––δδιιάάθθεεσσηη  ππίίσσττωωσσηηςς  δδηηµµοοππρραασσίίααςς  γγιιαα  ττηηνν   ααννάάδδεειιξξηη  

ααννααδδόόχχοουυ  εεκκττεελλέέσσεεωωςς  ττοουυ  έέρργγοουυ  µµεε   ττίίττλλοο   {{  ΑΑσσφφααλλττοοσσττρρώώσσεειιςς--

ΤΤσσιιµµεεννττοοσσττρρώώσσεειιςς  ∆∆ΕΕ  ΜΜοοννεεµµββαασσίίααςς}}  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΜΜοοννεεµµββαασσίίααςς.. 

••••   ΚΚααθθοορριισσµµόόςς  όόρρωωνν  ––δδιιάάθθεεσσηη  ππίίσσττωωσσηηςς  δδηηµµοοππρραασσίίααςς  γγιιαα  ττηηνν  ααννάάδδεειιξξηη   

ααννααδδόόχχοουυ  εεκκττεελλέέσσεεωωςς  ττοουυ  έέρργγοουυ  µµεε   ττίίττλλοο  {{  ΟΟδδοοπποοιι ίίαα  ∆∆ΕΕ   ΖΖάάρραακκαα   }}  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  

ΜΜοοννεεµµββαασσίίααςς.. 

•••• ΚΚααθθοορριισσµµόόςς  όόρρωωνν  ––δδιιάάθθεεσσηη  ππίίσσττωωσσηηςς  δδηηµµοοππρραασσίίααςς  γγιιαα  ττηηνν   ααννάάδδεειιξξηη  

ααννααδδόόχχοουυ  εεκκττεελλέέσσεεωωςς  ττοουυ  έέρργγοουυ  µµεε  ττίίττλλοο  {{  ΟΟδδοοπποοιι ίίαα  ∆∆ΕΕ  ΑΑσσωωπποούύ  }}  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  

ΜΜοοννεεµµββαασσίίααςς.. 

•••• ΚΚααθθοορριισσµµόόςς  όόρρωωνν  ––δδιιάάθθεεσσηη  ππίίσσττωωσσηηςς  δδηηµµοοππρραασσίίααςς  γγιιαα  ττηηνν   ααννάάδδεειιξξηη  

ααννααδδόόχχοουυ  εεκκττεελλέέσσεεωωςς  ττοουυ   έέρργγοουυ   µµεε  ττίίττλλοο  {{  ΑΑσσφφααλλττοοσσττρρώώσσεειιςς   ∆∆ΕΕ  ΒΒοοιιώώνν  }}   ττοουυ   

∆∆ήήµµοουυ  ΜΜοοννεεµµββαασσίίααςς.. 

•••• ΚΚααθθοορριισσµµόόςς  όόρρωωνν  ––δδιιάάθθεεσσηη  ππίίσσττωωσσηηςς  δδηηµµοοππρραασσίίααςς  γγιιαα  ττηηνν   ααννάάδδεειιξξηη  

ααννααδδόόχχοουυ  εεκκττεελλέέσσεεωωςς  ττοουυ   έέρργγοουυ   µµεε  ττίίττλλοο  {{  ΤΤσσιιµµεεννττοοσσττρρώώσσεειιςς  ∆∆ΕΕ  ΒΒοοιιώώνν  }}   ττοουυ   

∆∆ήήµµοουυ  ΜΜοοννεεµµββαασσίίααςς.. 

•••• ΑΑππεευυθθεείίααςς  ααννάάθθεεσσηη  ττοουυ  έέρργγοουυ  µµεε  ττίίττλλοο  {{  ΕΕππιισσκκεευυήή  ττοουυααλλεεττώώνν  σσττοο   ∆∆ηηµµοοττιικκόό  

σσχχοολλεείίοο  ΤΤααλλάάννττωωνν}}  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµοούύ    22..888855,,0000€€.. 

•••• ΑΑππεευυθθεείίααςς  ααννάάθθεεσσηη  ττοουυ  έέρργγοουυ   µµεε  ττίίττλλοο   {{  ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηη  µµααννττρρόόττοοιιχχοουυ  σσττοο   

∆∆ηηµµοοττιικκόό  σσχχοολλεείίοο  ΠΠαακκίίωωνν  }}  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµοούύ    55..000000,,0000€€.. 

•••• Περί αποδοχής ή µη τµήµατος οικοπέδου σε κοινή χρήση στην ΤΚ Άνω Καστανέας 
της ∆Ε Βοιών του ∆ήµου Μονεµβασίας , ιδιοκτησίας του κ. Ευάγγελου Μεϊµέτη.  

•••• Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή. 

••••  Επικαιροποίηση (έλεγχος) δικαιολογητικών του έργου µε τίτλο {ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηη   

κκααττααρρεεύύσσααννττοοςς  ππρρααννοούύςς  δδηηµµοοττιικκοούύ  δδρρόόµµοουυ  σσττηηνν  ΤΤΚΚ  ΚΚυυππααρριισσσσίίοουυ}}..     
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Εν τω µεταξύ έχει προκύψει ένα ακόµη θέµα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση µου ότι 
πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά τον έκτακτη ανάθεση { Προµήθειας , 
µε την εργασία εγκατάστασης υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα για το αντλητικό 
συγκρότηµα του αντλιοστασίου Ελιάς της  ΤΚ Ελιάς } , το οποίο υπέστη βλάβη και 
χρήζει άµεσης αντικατάστασης , µε αποτέλεσµα να υπάρχουν σοβαρά προβλήµατα όσον 
αφορά  την  υδροδότηση της ΤΚ Ελιάς.  
      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 ανάθεση { Προµήθειας , µε την εργασία εγκατάστασης 
υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα για το αντλητικό συγκρότηµα του αντλιοστασίου 
Ελιάς της  ΤΚ Ελιάς }. 
     Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής:  

       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 
        Στο ∆ήµο µας έχει παραστεί επιτακτική ανάγκη για την απ’ ευθείας ανάθεση { 
Προµήθειας , µε την εργασία εγκατάστασης υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα για το 
αντλητικό συγκρότηµα του αντλιοστασίου Ελιάς της  ΤΚ Ελιάς }, λόγω της βλάβης 
που υπέστη. 

Σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή για την εν λόγω προµήθεια  που εκπονήθηκε 
από την τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου , το συνολικό ποσό των εργασιών ανέρχεται σε 
7.548,51  Ευρώ. 

Εν συνεχεία διαπιστώθηκε, ότι  η εταιρεία  «Γ. ΒΙΛΛΙΑΣ-Ι. ΝΤΟΒΟΛΟΣ Ο.Ε.» µε 
έδρα τους Μολάους Λακωνίας,  η αµοιβή της οποίας µε το Φ. Π. Α. 23%, κατά την 
προσφορά της, ανέρχεται στο ποσό των  6.416,23€. Το ποσό είναι µικρότερο της τεχνικής 
περιγραφής 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 { Προµήθειας , µε την εργασία 
εγκατάστασης υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα για το αντλητικό συγκρότηµα του 
αντλιοστασίου Ελιάς της  ΤΚ Ελιάς },  στη  «Γ. ΒΙΛΛΙΑΣ-Ι. ΝΤΟΒΟΛΟΣ Ο.Ε.» σύµφωνα 
µε την προσφορά της. 

Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ  ανέφερε ότι στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό 
του ∆ήµου οικ. έτους 2014 υπάρχει εξειδικευµένη πίστωση για την ανωτέρω προµήθεια µε 
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την εργασία εγκατάστασης και είναι ο Κ.Α 25-7135.016 µε τίτλο{Προµήθεια αντλητικών 
συγκροτηµάτων & εξαρτηµάτων για την αποκατάσταση 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 εξειδικευµένη πίστωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2014  

• Την προσφορά της «Γ. ΒΙΛΛΙΑΣ-Ι. ΝΤΟΒΟΛΟΣ Ο.Ε.» µε έδρα τους Μολάους 
Λακωνίας , η οποία ανέρχεται στο ποσό των 6.416,23 ευρώ  µε ΦΠΑ. 23% .  

• 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   «Γ. ΒΙΛΛΙΑΣ-Ι. ΝΤΟΒΟΛΟΣ Ο.Ε»  την έκτακτη ανάθεση { 
Προµήθειας , µε την εργασία εγκατάστασης υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα για το 
αντλητικό συγκρότηµα του αντλιοστασίου Ελιάς της  ΤΚ Ελιάς },  έναντι ποσού 
6.416,23€, σύµφωνα µε την από 14-04-2014 τεχνική περιγραφή της Τεχνικής 
υπηρεσίας του ∆ήµου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 
 

• Ψηφίζει πίστωση ποσού 6.416,23€ σε βάρος του ΚΑ 25-7135.016 του   σκέλους των 
εξόδων   για την πληρωµή της ανωτέρω προµήθειας µαζί µε την εργασία 
εγκατάστασης.  

 
      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                                

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Γραµµατέας Ο.Ε. 

 

∆ελήγιαννης Νικόλαος 

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩΚ9-ΦΓΞ


