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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 1/12-01-2021 
Αριθ.Αποφ.5/2021    

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Αποκατάσταση πρανούς στην θέση 

«Κάβος» κοινότητας Ελαίας} του Δήμου Μονεμβασίας προϋπολογισμού 30.149,35€ 

με ΦΠΑ, λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης (άρθρο 32 παρ. 2γ του ν. 

4412/2016).  

. 

      Στους Μολάους, σήμερα την  12-01-2021  ημέρα Τρίτη και  ώρα 09:00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: 110/07-01-2021, 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 

3) Σουρλάς Ιωάννης 

4) Καλογερίνης Ηλίας 
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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 5ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της τα εξής:  

 Το άρθρο 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) 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)……… 

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργων, μελετών, 

υπηρεσιών και προμηθειών ,ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων 

που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου  και των περιπτώσεων του άρθρου 

44 του ν.4412/2016 (Α΄147) και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης 

φύσεως μελετών σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν.4412/2016. 

 Την παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016: «2.Η διαδικασία με διαπραγμάτευση 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις 

έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:  

[…] γ) 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. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι 

αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε 

καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.» 

      Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος της ΟΕ  έθεσε υπόψη των μελών της την αριθ. 173/2020 

μελέτη του έργου με τίτλο { Αποκατάσταση πρανούς στην θέση «Κάβος» κοινότητας 

Ελαίας } και  ανέφερε   ότι  λόγω των έντονων βροχοπτώσεων της περιόδου  11-14ης  

Δεκεμβρίου 2020  που έπληξε και το Δήμο μας, στην κοινότητα Ελαίας  και συγκεκριμένα 

στον παραλιακό δρόμο στην θέση «Κάβος» εκδηλώθηκαν εκτενή κατολισθητικά φαινόμενα  

κατά μήκος της παραλιακής οδού που οδηγεί στην παραλία «Κάβος» και   που αποτελεί  

την μόνη δίοδο  προς αρκετές μόνιμες κατοικίες και ξενοδοχεία της περιοχής. Έτσι κατόπιν  

της κατολίσθησης του πρανούς του εν λόγω δρόμου λόγω των έντονων βροχοπτώσεων 

έχουν καταστήσει την δημοτική οδό επικίνδυνη για την ασφάλεια των πεζών και των 
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οχημάτων , λόγω της ισχυρής πιθανότητας άμεσης περαιτέρω κατολίσθησης. Κατόπιν 

λοιπόν των προαναφερομένων επισημάνσεων και λόγω της συνεχούς εξέλιξης  των 

κατολισθητικών  φαινομένων  προκύπτει η άμεση και κατεπείγουσα ανάγκη για την 

βελτίωση των συνθηκών ευστάθειας του υπόψη πρανούς σε μήκος τουλάχιστον 20,92 μ. 

σύμφωνα με  την αριθ. 173/2020 μελέτη  της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου μας.     

Κατόπιν αυτών  επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες,  για την ανάθεση του 

ανωτέρω έργου, οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα και  δεν είναι δυνατή η τήρηση των 

προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση 

διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, όπως επίσης  οι περιστάσεις της 

κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν  απορρέουν από ευθύνη του Δήμου, 

προτείνω όπως προχωρήσουμε σε έκτακτη  ανάθεση του έργου με τίτλο { 

Αποκατάσταση πρανούς στην θέση «Κάβος» κοινότητας Ελαίας } του Δήμου  

Μονεμβασίας.                  

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

του Δήμου οικ. έτους 2021 δεν υπάρχει  πίστωση για το  ανωτέρω έργο  όμως λόγω του 

κατεπείγοντος ,βάσει του άρθρου 158 παρ. 7 του ν. 3463/2006 & της παρ. 4 του άρθρου 9 

του ΠΔ 80/2016,  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. 

     Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου συνέταξε την αριθ. 173/2020 μελέτη του έργου με τίτλο { 

Αποκατάσταση πρανούς στην θέση «Κάβος» κοινότητας Ελαίας }, η οποία 

επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και εν συνεχεία με την από 31-12-2020 

πρόσκληση ενδιαφέροντος του Δήμου προς  εργολάβους απεστάλησαν μια (1) προσφορά.                 

Κατόπιν αυτών η επιτροπή αξιολόγησης-διαπραγμάτευσης προσφορών  η οποία 

συγκροτήθηκε με την αριθ. 334/2020 ΑΟΕ προέβη στην αξιολόγηση των προσφορών οι 

οποίες κατεγράφησαν ως εξής : 

    Οι οικονομικοί φορείς που υπέβαλαν προσφορά είναι: 

 « Π. ΑΜΟΙΡΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε » 

      Η επιτροπή αποσφράγισε τον φάκελο της προσφοράς και διαπίστωσε τα ακόλουθα:  

 Ο Οικονομικός φορέας «Π. ΑΜΟΙΡΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» υπέβαλε  προσφορά για την 

εκτέλεση  του έργου με τίτλο { Αποκατάσταση πρανούς στην θέση «Κάβος» 

κοινότητας Ελαίας } με έκπτωση 1%   επί  των τιμών του προϋπολογισμού της αριθ 

173/2020 μελέτης. 

Η επιτροπή  αξιολόγησης προσφορών-διαπραγμάτευσης  λαμβάνοντας υπόψη: 
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1. την  πρόσκληση του Δημάρχου  

2. τις προσφορές που κατατέθηκαν 

3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

  προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:  

    Την ανάθεση του έργου με τίτλο { Αποκατάσταση πρανούς στην θέση «Κάβος» 

κοινότητας Ελαίας }, στην  Π. ΑΜΟΙΡΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε (ΑΦΜ 997938470) γιατί η 

προσφορά του είναι η πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της πρόσκλησης και τις Τεχνικές 

προδιαγραφές της αριθ. 173/2020 μελέτης της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.  

    Κατόπιν αυτών καλείται η  ΟΕ να  αποφασίσει σχετικά με την απευθείας ανάθεση  του 

ανωτέρω έργου  σύμφωνα με το 05-01-2021 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης 

προσφορών,  λόγω κατεπείγοντος και για τους λόγους που προαναφέρθηκαν και για την 

έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών του εν λόγω έργου. 

   Το μέλος της ΟΕ κ. Παναρίτης Ηλίας παίρνοντας το λόγο ανέφερε  ότι  αν γινόταν 

διαπραγμάτευση με περισσότερους εργολάβους  ίσως το ποσοστό έκπτωσης να ήταν 

αρκετά μεγαλύτερο , επίσης όσο αυτό είναι εφικτό να στηρίζεται η τοπική αγορά για την 

ανάθεση έργων , αλλά παρόλα αυτά θα συμφωνήσει με την ανάθεση του έργου στην 

ανωτέρω εταιρεία  λόγω του κατεπείγοντος . 

       Η Ο.Ε έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και 

έχοντας υπόψη: 

α) 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. 

β)Την αριθ. 173/2020  μελέτη του έργου με τίτλο { Αποκατάσταση πρανούς στην θέση 

«Κάβος» κοινότητας Ελαίας  } στον οικισμό «Καραβοστάσι» της ΔΕ Ασωπού., 

γ)Τις απόψεις του κ. Παναρίτη Ηλία 

δ)Την κατεπείγουσα ανάγκη που υπάρχει στο Δήμο μας για την αποκατάσταση των 

ζημιών. 

ε)Το από 05-01-2021  πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης –Διαπραγμάτευσης 

προσφορών για την ανάθεση έργων. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
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 Εγκρίνει την ανάθεση του έργου με τίτλο { Αποκατάσταση πρανούς στην θέση 

«Κάβος» κοινότητας Ελαίας  } με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 

δημοσίευση, επειδή συντρέχουν οι οριζόμενες από την περίπτωση γ΄ της παρ. 2 

του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, προϋποθέσεις.  

 Εγκρίνει την αριθ. 173/2020  μελέτη του έργου με τίτλο { Αποκατάσταση 

πρανούς στην θέση «Κάβος» κοινότητας Ελαίας  } του Δήμου Μονεμβασίας.  

 Εγκρίνει το από 05-01-2021  πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης. 

 

 Αναθέτει την εκτέλεση του έργου με τίτλο { Αποκατάσταση πρανούς στην θέση   

«Κάβος» κοινότητας Ελαίας  } στον οικονομικό φορέα «Π. ΑΜΟΙΡΑΛΗΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε (ΑΦΜ 997938470)»    με έκπτωση 1%   επί  των τιμών του προϋπολογισμού 

της αριθ 173/2020 μελέτης του Δήμου Μονεμβασίας. 

 

     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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