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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ 11/2018

έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης : 49/2018 
Στα Ψαρά σήμερα την 26η του μήνα Μαΐου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Σάββατο και

ώρα  11:00 η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Ψαρών  συνήλθε  σε  ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, ύστερα από την με αριθμό
Πρωτ.  714/25-5-2018 έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  της,  η  οποία  επιδόθηκε  και
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του  Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87) όπως ισχύουν. 

Διαπιστώθηκε  πως  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία  δεδομένου  ότι  σε  σύνολο  επτά  (7)  μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση πέντε (5) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Κων/νος (Πρόεδρος)
2) Βασιλική Ευαγγελία
3) Κούτικα Αγγελική
4) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
5) Παπαμιχάλης Ιωάννης 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλο του Δήμου.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και  εξήγησε
ότι  η συνεδρίαση  κρίνεται  κατεπείγουσα βάσει  των  διατάξεων  του Ν.3852/2010 άρθρο 75
παρ.6, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης άμεσης αποκατάστασης έκτακτης ζημιάς του υδρευτικού
δικτύου του οικισμού του Δήμου Ψαρών.
Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και  το αρ.  75 παρ. 6 του Ν.
3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδρίασης και του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη
των μελών τα εξής:

Σύμφωνα  με  το  άρθρο 72  παρ.1δ  και  ε  του  Ν.3852/2010  η οικονομική  επιτροπή:  «[…]δ)
αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός
από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης
αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής
υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις,  ε)
με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη,
διεξάγει  και  κατακυρώνει  όλες  τις  δημοπρασίες  σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία.  Για  τη
διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές,
από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες, […]»

   ΑΠΟΝΤΕΣ
1)  Χαχούλης Φώτιος
2) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

ΘΕΜΑ:  Απευθείας  ανάθεση  παροχής  υπηρεσιών  «Κατεπείγουσα  αποκατάσταση
έκτακτης ζημιάς του υδρευτικού δικτύου του οικισμού του Δήμου Ψαρών»
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Σύμφωνα με 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.»

Σύμφωνα με το  άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016:  «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και
εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61.»
Από το συνδυασμό των άρθρων 61 παρ. 4. (Για συμβάσεις κάτω των ορίων αντί των παραγράφων
1 έως 3, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 120) & 120 παρ.3 του Ν.4412/2016 προκύπτει ότι: 
«Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης ή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης
χωρίς δημοσίευση προκήρυξης νοείται η ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς της
πρώτης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς ή της πρώτης πρόσκλησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση.
“Η πρόσκληση του προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτείται να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ”»

Σε εφαρμογή των ανωτέρω νομοθετικών  διατάξεων  και  λαμβάνοντας  υπόψη την  με  αρ.  πρωτ.
710/25-5-2018 εισήγηση – τεχνική περιγραφή του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών &
Περιβάλλοντος,  η  Οικονομική  Επιτροπή  με  την  υπ’  αρ.  48/2018,  πλήρως  και  ειδικώς
αιτιολογημένη, απόφασή της, ενέκρινε την προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία  της απευθείας
ανάθεσης,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  32  του  Ν.4412/2016  λόγω κατεπείγουσας  ανάγκης
αποκατάστασης έκτακτης ζημιάς του υδρευτικού δικτύου του οικισμού του Δήμου Ψαρών. Στην ίδια
απόφαση εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές παροχής υπηρεσιών «Κατεπείγουσα αποκατάσταση
έκτακτης ζημιάς του υδρευτικού δικτύου του οικισμού του Δήμου Ψαρών» του Αυτοτελούς Τμήματος
Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος καθώς και η δαπάνη και η διάθεση (ψήφιση) πίστωσης
ποσού  7.298,64€ σε βάρος του  ΚΑ 25-6262.004 του σκέλους των εξόδων με τίτλο  «Συντήρηση
υδρευτικού και αρδευτικού δικτύου» του προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.

Στη  συνέχεια  τέθηκε  υπόψη  των  μελών  η  με  αρ.  πρωτ.  713/25-5-2018  προσφορά  του
«ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΥΡΑΚΗΣ» για την εκτέλεση εργασιών «Κατεπείγουσα αποκατάσταση
έκτακτης ζημιάς του υδρευτικού δικτύου του οικισμού του Δήμου Ψαρών», η αμοιβή του οποίου,
κατά την προσφορά του, ανέρχεται στο ποσό των 7.254,00 € (συμπερ Φ.Π.Α. 24%) συνοδευόμενη
από:  α)  Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου.  β)  Φορολογική  ενημερότητα  και  γ)  Ασφαλιστική
ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με:
 την  απευθείας  ανάθεση  της  ανωτέρω σύμβασης  λόγω κατεπείγουσας  ανάγκης  οφειλόμενης

στην έκτακτη και απρόβλεπτη ζημιά στο υδρευτικό δίκτυο του οικισμού του Δήμου Ψαρών.
 τον  καθορισμό  της  χρονικής  διάρκειας  της σύμβασης  από  την  υπογραφή  του  σχετικού

συμφωνητικού.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση καθώς και:
 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
 τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016
 τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 54, παρ.4 του άρθρου 61 & παρ.3 του άρθρου 120 του

Ν.4412/2016
 τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, όπως αναφέρθηκαν στην με αρ. πρωτ.  710/25-5-2018

εισήγηση – τεχνική περιγραφή και 
 οι οποίες οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα
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 κατά τις  οποίες  δεν  είναι  δυνατή  η  τήρηση των  προθεσμιών  που  προβλέπονται  για  τις
ανοικτές,  κλειστές  ή  με  διαπραγμάτευση  διαδικασίες  με  δημοσίευση  προκήρυξης
διαγωνισμού κλπ

 οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη
του δήμου

 την  τεκμηριωμένη  αδυναμία  εκτέλεσης  εργασιών  «Κατεπείγουσα  αποκατάσταση
έκτακτης ζημιάς του υδρευτικού δικτύου του οικισμού του Δήμου Ψαρών» με μέσα του
ίδιου  του  δήμου,  όπως  προκύπτει  από  την  ονομαστική  κατάσταση  υπηρετούντων
υπαλλήλων του δήμου και για τους λόγους που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 710/25-5-
2018 εισήγηση – τεχνική περιγραφή του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών &
Περιβάλλοντος.

 την υπ’ αρ. 48/2018 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 την με αρ. πρωτ. 713/25-5-2018 προσφορά του «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΥΡΑΚΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Αναθέτει  απ’  ευθείας  στον  «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΑΝΤ.  ΜΑΥΡΑΚΗΣ»,  που  εδρεύει  στην  Χίο
(Δ/νση:  Γρου  -Χίος,  ΑΦΜ:  044463065,  τηλ.  22710  22631),  την  εκτέλεση  εργασιών
«Κατεπείγουσα αποκατάσταση έκτακτης ζημιάς του υδρευτικού δικτύου του οικισμού του
Δήμου  Ψαρών» έναντι  αμοιβής  7.254,00 €  (συμπερ  Φ.Π.Α.  24%),  σύμφωνα  με  τα  όσα
περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή και την υποβληθείσα προσφορά  η οποία καλύπτει τις
τεχνικές  προδιαγραφές  και  είναι  ικανοποιητική  για  το  δήμο,  εξαιτίας  της  έκτακτης  και
απρόβλεπτης ζημιάς που προκλήθηκε στο υδρευτικό δίκτυο του οικισμού του Δήμου Ψαρών.

2. Εγκρίνει  τη  σύναψη συμφωνητικού  με  αντικείμενο  την εκτέλεση εργασιών  «Κατεπείγουσα
αποκατάσταση έκτακτης ζημιάς του υδρευτικού δικτύου του οικισμού του Δήμου Ψαρών»,
με απευθείας ανάθεση.

3. Η παρούσα ανάθεση ισχύει για το χρονικό διάστημα των δέκα (10) ημερών από την υπογραφή
του συμφωνητικού.

4. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  49/2018
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος

Υπογραφή

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βρατσάνος

Τα Μέλη

Υπογραφές

ΑΔΑ: 6ΜΡΥΩΗΧ-ΛΔΛ
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