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ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 1/14-01-2020 
Αριθ.Αποφ. 1/2020    

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Αποκατάσταση ζημιών δημοτικής 
οδού οικισμού «Λιμένος» κοινότητας Ιέρακος της ΔΕ Ζάρακα} του Δήμου 
Μονεμβασίας λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης (άρθρο 32 παρ. 2γ του ν. 
4412/2016).  
 
         Στους Μολάους, σήμερα την  14-01-2020  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 352/13-01-2020 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) Χριστάκος Σταύρος                                                    

3) Σουρλάς Ιωάννης     

4) Παπαδάκης Πιερρής                                       

5) Καλογερίνης Ηλίας 

6) Καλογράνης Δημήτριος   

7) Παναρίτης Ηλίας 

 
      Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 
 
      Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα  της έκτακτης συνεδρίασης 

ανέφερε  τα εξής:  

     Με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 το άρθρο 75 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως 

εξής:« Άρθρο 75 -Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής»- 

1.  ………………………… 

2. …………………………..  



 6. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου. Η πρόσκληση κοινοποιείται 

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.       

     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 ανάθεση έργου με τίτλο {Αποκατάσταση ζημιών δημοτικής οδού οικισμού 

«Λιμένος» κοινότητας Ιέρακος της ΔΕ Ζάρακα}, όπου  διαπιστώθηκε μετά από αυτοψία 

κλιμακίου της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου ότι τμήμα της παραλιακής δημοτικής οδού 

οικισμού «Λιμένος» Ιέρακος, και συγκεκριμένα σε απόσταση 385μ δυτικά του Δημοτικού 

Κτιρίου Αποθήκης- πρώην Αγροτικού Ιατρείου  το οδόστρωμα τσιμεντόστρωσης, 

συμπεριλαμβανομένου και της υπόβασης αυτού έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Κατά τη 

διάρκεια της κακοκαιρίας επ’ ονόματι «Ηφαιστίων» που έλαβε χώρα τη Δευτέρα  6 και την 

Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2020 ,οι υψηλοί κυματισμοί κατέσπασαν και αποκόλλησαν το 

οδόστρωμα τσιμεντόστρωσης πάχους 15εκ, αφού αποσάθρωσαν την υπόβαση (δράση 

υποσκαφής).  Το πρόβλημα που παρουσιάζεται από την παραπάνω ζημιά είναι η 

επικινδυνότητα που δημιουργείται για τη διέλευση οχημάτων και πεζών, λόγω της 

απομείωσης του μέσου πλάτους του δρόμου από 5μ σε 3,50μ. 

     Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει το ανωτέρω θέμα  να συζητηθεί ως 

κατεπείγον και  σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά . 

      Το μέλος της Ο.Ε κ. Καλογράνης Δημήτριος  δήλωσε ότι δεν θεωρεί τόσο κατεπείγον 

το εν λόγω θέμα θεωρώντας ότι οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν την συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή τόσο αντίξοες , έτσι το πρόβλημα που δημιουργήθηκε δεν ήταν τόσο έντονο , κατά 

συνέπεια θα μπορούσε να ακολουθηθεί  η τακτική διαδικασία σύγκλισης της ΟΕ 

προκειμένου να λάβει απόφαση για την ανάθεση του έργου. 

Η  Ο.Ε.  αφού έλαβε υπόψη της 

 την εισήγηση του προέδρου,  

 την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 όπως ισχύει 

 το περιεχόμενο του θέματος 

 τις απόψεις του κ. Καλογράνη  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

(Μειοψηφούντος του κ. Καλογράνη) 
 

       Την συζήτηση του θέματος , ως κατεπείγον . 



      Από τη στιγμή που η  Ο.Ε   αποφάσισε κατά πλειοψηφία  ότι το εν λόγω θέμα είναι 

κατεπείγον , ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών τα εξής :  

 Το άρθρο 3 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/09-08-2019) με το οποίο το  άρθρο 

72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο72 

Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων 

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την 

παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις 

ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: 

α)……… 

ιδ)Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών 

και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που 

υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση. 

 Την περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, κατά την οποία η 

διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να 

χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών στο μέτρο 

που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε 

γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των 

προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες 

με διαπραγμάτευση. 

     Όπως προανέφερα τμήμα της παραλιακής δημοτικής οδού οικισμού «Λιμένος» 

κοινότητας Ιέρακος, και συγκεκριμένα σε απόσταση 385μ δυτικά του Δημοτικού Κτιρίου 

Αποθήκης-πρώην Αγροτικού Ιατρείου  το οδόστρωμα τσιμεντόστρωσης, 

συμπεριλαμβανομένου και της υπόβασης αυτού έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Κατά τη 

διάρκεια της κακοκαιρίας επ’ ονόματι «Ηφαιστίων» που έλαβε χώρα τη Δευτέρα  6 και την 

Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2020 ,οι υψηλοί κυματισμοί κατέσπασαν και αποκόλλησαν το 

οδόστρωμα τσιμεντόστρωσης πάχους 15εκ. αφού αποσάθρωσαν την υπόβαση (δράση 

υποσκαφής).  Το πρόβλημα που παρουσιάζεται από την παραπάνω ζημιά είναι η 

επικινδυνότητα που δημιουργείται για τη διέλευση οχημάτων και πεζών, λόγω της 

απομείωσης του μέσου πλάτους του δρόμου από 5μ σε 3,50μ. 

   Η σημασία αυτής της οδού, και πόσο μάλλον στο σημείο που υφίσταται η ζημιά, είναι 

πολύ μεγάλη για τον οικισμό «Λιμένος» Ιέρακος, αφού είναι η μοναδική για την πρόσβαση 

στο ανατολικό τμήμα του οικισμού που  υπάρχει σημαντική κίνηση (οικονομική και 

τουριστική δραστηριότητα) με  καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (3 εστιατόρια και 

1 καφενείο) καθώς και κατοικίες. 

     Σύμφωνα με την 2/2020 μελέτη  του εν λόγω έργου ,  που εκπονήθηκε από την τεχνική 

υπηρεσία του Δήμου , το συνολικό ποσό των εργασιών  ανέρχεται σε 4.025,04€. 



Εν συνεχεία , ζητήσαμε και κατατέθηκε προσφορά από τον ΕΔΕ  κ. Μπέλεση Κων/νο   

( ΑΦΜ 025527809)  για το έργο  με τίτλο { Αποκατάσταση ζημιών δημοτικής οδού 

οικισμού «Λιμένος» κοινότητας Ιέρακος της ΔΕ Ζάρακα } έναντι  ποσού 3.968,00€ με 

ΦΠΑ. Το ποσό είναι μικρότερο του προϋπολογισμού 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 Δήμου, προτείνω την ανάθεση του έργου με τίτλο  {Αποκατάσταση ζημιών 

δημοτικής οδού οικισμού «Λιμένος» κοινότητας Ιέρακος της ΔΕ Ζάρακα}, του Δήμου 

Μονεμβασίας, στην  επιχείρηση του κ. Μπέλεση Κων/νου  σύμφωνα με την προσφορά 

της. 

Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ  ανέφερε ότι στον υπό έγκριση προϋπολογισμό 

του Δήμου οικ. έτους 2020 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. 

   Ο κ. Καλογράνης Δημήτριος τακτικό μέλος  παίρνοντας το λόγο ανέφερε ότι  θα 

καταψηφίσει  την ανωτέρω ανάθεση του έν λόγω έργου  θεωρώντας ότι  θα έπρεπε να 

ακολουθηθεί τακτική διαδικασία ανάθεσης  και όχι να προσφύγουμε στην διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης. 

   Με την άποψη του κ. Καλογράνη συμφώνησε και ο κ. Παναρίτης Ηλίας. 

            Κατόπιν των ανωτέρω:   

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

 Την 2/2020 μελέτη  της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.   

 το άρθρο 72 παρ. ιδ΄ του Ν.3852/10 όπως ισχύει 

 Την περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 

 Την ανωτέρω προσφορά 

 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, 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

(Μειοψηφούντων των κ. Καλογράνη & Παναρίτη ) 
  

 Την έγκριση της αριθ. 2/2020 μελέτη  της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου με τίτλο { 

Αποκατάσταση ζημιών δημοτικής οδού οικισμού «Λιμένος» κοινότητας Ιέρακος 

της ΔΕ Ζάρακα } . 

 Την  ανάθεση του έργου με τίτλο {Αποκατάσταση ζημιών δημοτικής οδού οικισμού 

«Λιμένος» κοινότητας Ιέρακος της ΔΕ Ζάρακα} του Δήμου Μονεμβασίας στον ΕΔΕ  

κ. Μπέλεση Κων/νο   ( ΑΦΜ 025527809)   έναντι  συνολικού ποσού  3.968,00€, 

σύμφωνα με την αριθ. 2/2020 μελέτη  της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, η οποία 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας .Η εκτέλεση του εν λόγω έργου θα γίνει  

εντός δέκα ημερών. 

      Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο 
κάτω.  
          
         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

                                                                      3)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ      

                                                                      4)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                 5)ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ            

                                  6) ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 
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