
                                             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 31/30-12-2020 
Αριθ.Αποφ.353/2020    

ΘΕΜΑ: Περί απευθείας ανάθεσης έργου {Αποχέτευση όμβριων από το προαύλιο 

χώρο του Λυκείου Μολάων}, σύμφωνα με το Βιβλίο ΙΙ του Ν. 4412/16. 

     Στους Μολάους, σήμερα την  30-12-2020  ημέρα Τετάρτη και  ώρα 09:00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε στην τακτική  συνεδρίαση με 

τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: 15500/24-12-2020, 

πρόσκληση  που στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με :  

 Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 

της αριθμ. 11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-

2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 

της εμφάνισης του κορωνοϊου GOVID-19 και της ανάγκες περιορισμού 

της διάδοσής του». 

 Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών περί «Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των 

Περιφερειών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά 

το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου>. 

 Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών αριθ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) περί 

«ενημέρωσης για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το 

διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της 

πανδημίας».  

      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου  

ε πτά  (7) μελών συμμετείχαν επτά (7) τακτικά  μέλη, δηλαδή:        

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                                Κανείς 

2) Χριστάκος Σταύρος 
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3) Σουρλάς Ιωάννης 

4) Καλογερίνης Ηλίας 

5) Παπαδάκης Πιερρής 

6)Καλογράνης Δημήτριος 

7) Παναρίτης Ηλίας 

 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 

   Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 9ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε 

υπόψη των μελών της  τα   εξής: 

   Με  την αριθ. 187/2020 ΑΔΣ έγινε αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου 

Μονεμβασίας οικονομικού έτους 2020 και  εγγράφηκε πίστωση 24.793,92 € για το 

έργο με τίτλο { Αποχέτευση όμβριων από το προαύλιο χώρο του Λυκείου 

Μολάων } του Δήμου Μονεμβασίας  σε  βάρος του  ΚΑ 30-7321.015 και  εντάχθηκε  

στο Τεχνικό Πρόγραμμα οικ.  έτους 2020. 

       Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος ανέφερε τα εξής: 

       Βάσει του άρθρου 134 του Ν.4412/2016, τα δημόσια έργα κατασκευάζονται με 

εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής:  

α) Είτε από ειδικευμένους οικονομικούς φορείς κατά τις κείμενες διατάξεις. Η έγκριση 

διεξαγωγής δημοπρασίας αποτελεί και έγκριση της κατασκευής του έργου με 

οικονομικό φορέα.  

β) Είτε από τον φορέα κατασκευής του έργου με αυτεπιστασία μέσω κατάλληλης 

τεχνικής υπηρεσίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 44, και προσωπικού που είτε 

υπάρχει είτε κατά περίπτωση προσλαμβάνεται και αμείβεται από τις πιστώσεις του 

έργου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 171/87 η απόφαση για τον τρόπο εκτέλεσης του 

έργου με απευθείας ανάθεση λαμβάνεται, προκειμένου για δήμους από τη 

Δημαρχιακή Επιτροπή (πλέον Οικονομική Επιτροπή). 

Ακόμη, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 180 του Ν. 4412/16 στα έργα που 

εκτελούνται από άλλους φορείς, εκτός από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας 

Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μπορεί με 

διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, να γίνεται ο ειδικότερος 

προσδιορισμός των οργάνων και συμβουλίων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν για 

τα έργα των φορέων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και να 
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γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές ή διαφοροποιήσεις των σχετικών διαδικασιών 

του και των θεμάτων που ρυθμίζονται με τον παρόντα νόμο για την αντιμετώπιση 

των ιδιαιτεροτήτων φορέων και έργων. Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα 

που έχουν καθοριστεί με προγενέστερες διατάξεις διατηρούν τις αρμοδιότητές τους 

μέχρι την έκδοση νέας απόφασης. 

Συνεπώς, παρόλο που καταργήθηκε το άρθρο 9 του Π.Δ. 171/87 από τον Ν. 4412/16 

με βάση τα παραπάνω εξακολουθεί να είναι το αποφαινόμενο όργανο για την 

απευθείας ανάθεση η Οικονομική Επιτροπή. 

Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ. 171/87 για μικρά έργα ή εργασίες 

συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα δύο 

εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές (ήτοι 5.869€), η με αυτεπιστασία εκτέλεση και η 

ανάθεση με διαγωνισμό ή χωρίς διαγωνισμό γίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη 

δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν λοιπά στοιχεία που περιέχονται στη 

σχετική απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής (πλέον Οικονομικής Επιτροπής). 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις η δημαρχιακή επιτροπή (πλέον οικονομική 

επιτροπή) αποφασίζει για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και εάν μεν πρόκειται για 

εκτέλεση με διαγωνισμό για τους όρους αυτού, εάν δε πρόκειται για εκτέλεση με 

απευθείας ανάθεση, για τον συγκεκριμένο ανάδοχο και τους όρους ανάθεσης.    

     Επομένως, εφόσον με το ανωτέρω καθεστώς αρμόδιο όργανο για την απ΄ ευθείας 

ανάθεση των έργων ήταν η οικονομική επιτροπή (για το όριο των 5.869€ και των 

10.271,46€ συν ΦΠΑ), αρμόδιο όργανο απευθείας ανάθεσης εξακολουθεί να είναι η 

οικονομική επιτροπή, και για τις αναθέσεις έως  20.000€. 

      Επίσης σε περίπτωση ανάθεσης έργου που εμπίπτει στις δραστηριότητες του 

Βιβλίου II (ύδρευση, άρδευση, αποστράγγιση, αποχέτευση ακαθάρτων λυμάτων και 

όμβριων υδάτων κλπ.) του ν. 4412/16 και εφόσον ο Δήμος μας δεν διαθέτει Δ.Ε.Υ.Α. 

και την δραστηριότητα «ύδωρ»  την ασκεί ο ίδιος ο Δήμος  , τότε ενεργεί ως 

«αναθέτων φορέας» του Βιβλίου ΙΙ και στην απ’ ευθείας ανάθεση δεν υποχρεούται 

να προχωρήσει στη σύνταξη καταλόγου και στη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης 

    Σύμφωνα με την θεωρημένη μελέτη της Δ.Τ.Υ. για το έργο με τίτλο { Αποχέτευση 

όμβριων από το προαύλιο χώρο του Λυκείου Μολάων }(Αρ. μελ. 174/2020), η 

εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 24.793,92 ευρώ και επειδή 

δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, μπορεί η Οικονομική 

Επιτροπή να προβεί στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Για την κάλυψη της 

http://dimosnet.gr/blog/laws/αρθρο-15-μικρά-έργα-εργασίες-συντήρηση/
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δαπάνης κατασκευής του ανωτέρω έργου έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 24.793,92 

Ευρώ, στον ΚΑ 30-7321.015  του προϋπολογισμού 2020 του Δήμου.  

     Κατόπιν των ανωτέρω προκειμένου λοιπόν να προβούμε στην  άμεση εκτέλεση 

του ανωτέρου έργου εισηγούμαι λοιπόν στην Ο.Ε.  

 Να καθορίσει τον τρόπο εκτέλεσης του έργου .  

 Να αναθέσει την εκτέλεσή του  σε εργολάβο Δ.Ε.    

         Το μέλος της ΟΕ κ. Καλογράνης Δημήτριος  παίρνοντας το λόγο ανέφερε  ότι 

καταψηφίζει την απευθείας ανάθεση του εν λόγω έργου διότι είναι πάγια θέση της 

παράταξης που εκπροσωπεί να είναι κατά των απευθείας αναθέσεων και 

προτάσσουν την δημοπρασία ως διαδικασία για τις αναθέσεις έργων. 

        Με την άποψη του κ. Καλογράνη συμφώνησε και το μέλος της Ο.Ε κ. Παναρίτης 

Ηλίας.  

          Η Οικονομική  Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του κ. προέδρου ,  

συζήτησε επί του θέματος και έχοντας υπόψη τις διατάξεις : α)  τις διατάξεις  του 

άρθρου  15 του Π.Δ. 171 1987 ‘’Όργανα που αποφασίζουν ή  γνωμοδοτούν και 

ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. και άλλες 

διατάξεις’’ β)Τις διατάξεις του  ν.4412/2016,γ) το τεχνικό πρόγραμμα και το 

προϋπολογισμό  του Δήμου έτους 2020 δ)  Την τεχνική περιγραφή της αρμόδιας 

υπηρεσίας του Δήμου για την εκτέλεση του προαναφερόμενου έργου ε)τις απόψεις 

του κ. Καλογράνη :    

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία  

(Μειοψηφούντων των κ.κ. Καλογράνη & Παναρίτη) 

 Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης του ανωτέρου έργου την απευθείας ανάθεση 

αυτού σε εργολάβο Δ.Ε. ή σε Εμπειροτέχνη ο οποίος κατέχει ανάλογο 

εργολαβικό πτυχίο. 

 Εγκρίνει την αριθ. 174/2020 μελέτη  της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου για 

την εκτέλεση του έργου «Αποχέτευση όμβριων από το προαύλιο χώρο 

του Λυκείου Μολάων».  

 Αναθέτει την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Αποχέτευση όμβριων από το 

προαύλιο χώρο του Λυκείου Μολάων» στον εργολάβο Δ.Ε. { ΤΖΑΒΑΡΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ  }  με ΑΦΜ  046543988 έναντι ποσού 19.900,00€ πλέον ΦΠΑ. 
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 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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