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Αξηζ. Απνθ. 200/2019
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην Πξαθηηθό 40 /15-11-2019 Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ.
εο

ΘΔΜΑ: «Έγθξηζε ησλ κε αξηζκ. 463/2019 θαη 466/2019 απνθάζεσλ Γεκάξρνπ
ζρεηηθά κε α) Έγθξηζε ηεπρώλ κειέηεο θαη β) απ επζείαο αλάζεζε ηνπ έξγνπ
«Γηακόξθσζε γεπέδνπ ζηε πεξηνρή ΛΗΒΑ (ΑΣΑ 2017)»
Σηε Εάθπλζν, ζήκεξα ηελ 15ε Ννεκβξίνπ 2019 εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 11.00
π.κ. ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Εαθχλζνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε
ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Εαθχλζνπ, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκ. πξση.
26186/11-11-2019 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ απηήο, πνπ επηδφζεθε λφκηκα κε
απνδεηθηηθφ ζηα κέιε, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζχλνιν ελλέα (9) κειψλ βξέζεθαλ
παξφληα νθηψ (8), ήηνη:
ΠΑΡΟΝΣΔ
1.- Αξεηάθεο Νηθήηαο , Πξφεδξνο
2.- Σεβαζηηάδεο Δπάγγεινο
3.- Καςακπέιε Βαζηιηθή
4.- Καθνιχξεο Σηαχξνο
5.- Μαξηλάθεο Αλδξέαο
6.- Αξκέλεο Γεψξγηνο
7.- Καξαθάο Σσηήξηνο
8.- Αβξάκεο Παλαγηψηεο

ΑΠΟΝΣΔ
1.- Κφθιαο Φψηεο

Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ απφ ηελ θ. Μπηδηληή Θενδψξα , δεκνηηθή ππάιιειν.
Ο θ. Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο αλαπιεξψζεθε λνκίκσο απφ ηνλ θ. Σεβαζηηάδε
Δπάγγειν.
Ο θ. Ξέλνο Αλδξέαο αλαπιεξψζεθε λνκίκσο απφ ηνλ θ. Αξκέλε Γεψξγην
Οη θ.θ. Καθνιχξεο θαη Αβξάκεο απνρψξεζαλ κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Σηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 3ν ζέκα εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο
«Έγθξηζε ησλ κε αξηζκ. 463/2019 θαη 466/2019 απνθάζεσλ Γεκάξρνπ ζρεηηθά
κε α) Έγθξηζε ηεπρώλ κειέηεο θαη β) απ επζείαο αλάζεζε ηνπ έξγνπ
«Γηακόξθσζε γεπέδνπ ζηε πεξηνρή ΛΗΒΑ (ΑΣΑ 2017)» θαη ιέεη φηη:
Σχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1ε ηνπ Ν.3852/2010, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή «Με ηελ
επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο, θαηαξηίδεη ηνπο φξνπο, ζπληάζζεη ηε
δηαθήξπμε, δηεμάγεη θαη θαηαθπξώλεη όιεο ηηο δεκνπξαζίεο ζχκθσλα κε ηελ
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θείκελε λνκνζεζία. Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ δεκνπξαζηψλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ
πξνζθνξψλ κπνξεί λα ζπγθξνηεί επηηξνπέο, απφ κέιε ηεο, δεκνηηθνχο ή δεκφζηνπο
ππαιιήινπο ή εηδηθνχο επηζηήκνλεο».
Βάζεη ηνπ άξζξνπ 134 ηνπ Ν.4412/2016, ηα δεκφζηα έξγα θαηαζθεπάδνληαη κε
εγθεθξηκέλε κειέηε εθαξκνγήο:
α) Δίηε απφ εηδηθεπκέλνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Ζ
έγθξηζε δηεμαγσγήο δεκνπξαζίαο απνηειεί θαη έγθξηζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ κε
νηθνλνκηθφ θνξέα.
β) Δίηε απφ ηνλ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ κε απηεπηζηαζία κέζσ θαηάιιειεο
ηερληθήο ππεξεζίαο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 44, θαη πξνζσπηθνχ πνπ είηε
ππάξρεη είηε θαηά πεξίπησζε πξνζιακβάλεηαη θαη ακείβεηαη απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ
έξγνπ.
Σχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ Π.Γ. 171/87 ε απφθαζε γηα ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηνπ
έξγνπ κε απεπζείαο αλάζεζε ιακβάλεηαη, πξνθεηκέλνπ γηα δήκνπο απφ ηε
Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή (πιένλ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή).
Αθφκε, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 180 ηνπ Ν. 4412/16 ζηα έξγα πνπ
εθηεινχληαη απφ άιινπο θνξείο, εθηφο απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Υπνδνκψλ ηνπ Υπνπξγείνπ Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, κπνξεί κε
δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Υπνπξγνχ Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη
Γηθηχσλ θαη ηνπ αξκφδηνπ θαηά πεξίπησζε Υπνπξγνχ, λα γίλεηαη ν εηδηθφηεξνο
πξνζδηνξηζκφο ησλ νξγάλσλ θαη ζπκβνπιίσλ πνπ απνθαζίδνπλ ή γλσκνδνηνχλ γηα
ηα έξγα ησλ θνξέσλ απηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη λα
γίλνληαη νη αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο ή δηαθνξνπνηήζεηο ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ
θαη ησλ ζεκάησλ πνπ ξπζκίδνληαη κε ηνλ παξφληα λφκν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
ηδηαηηεξνηήησλ θνξέσλ θαη έξγσλ. Απνθαηλφκελα θαη γλσκνδνηνχληα φξγαλα πνπ
έρνπλ θαζνξηζηεί κε πξνγελέζηεξεο δηαηάμεηο δηαηεξνχλ ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο κέρξη
ηελ έθδνζε λέαο απφθαζεο.
Σπλεπψο, παξφιν πνπ θαηαξγήζεθε ην άξζξν 9 ηνπ Π.Γ. 171/87 απφ ηνλ Ν. 4412/16
κε βάζε ηα παξαπάλσ εμαθνινπζεί λα είλαη ην απνθαηλφκελν φξγαλν γηα ηελ
απεπζείαο αλάζεζε Έξγσλ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.
Με ηηο ππ’ αξηζκ 463/2019 & 466/2019 απνθάζεηο ηνπ Γεκάξρνπ, εγθξίζεθε ν
θαζνξηζκόο ηξόπνπ θαηαζθεπήο θαη ε επείγνπζα αλάζεζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ
κε ηίηιν «Γηακόξθσζε γεπέδνπ ζηελ πεξηνρή ΛΗΒΑ» (Αξ. κει. 59/2019) ζε ηξίην,
κε πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, έρνληαο ππ’ φςηλ :







Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 παξ. 9 ηνπ Ν.3463/06 (Γ.Κ.Κ)
Τηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. 38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016
Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/08
Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 54 παξ. 7 & 118 ηνπ Ν. 4412/2016
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Π.Γ. 171/87.
Τν N.3852/10 (ΦΔΚ 87/07.06.2010 ηεχρνο Α'): Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα
Καιιηθξάηεο, Άξζξν 58: «Αξκνδηφηεηεο ηνπ δεκάξρνπ

1. Ο δήκαξρνο πξναζπίδεη ηα ηνπηθά ζπκθέξνληα, θαηεπζχλεη ηηο δξάζεηο ηνπ δήκνπ
γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο, δηαζθαιίδεη ηελ ελφηεηα ηεο ηνπηθήο
θνηλσλίαο θαη αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ κε γλψκνλα ηηο αξρέο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο.
Δηδηθφηεξα, ν δήκαξρνο:
α) Δθπξνζσπεί ην δήκν ζηα δηθαζηήξηα θαη ζε θάζε δεκφζηα αξρή.
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β) Δθηειεί ηηο απνθάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηεο νηθνλνκηθήο θαη ηεο
επηηξνπήο πνηφηεηαο δσήο. H κε εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ απηψλ ζπληζηά ζνβαξή
πεηζαξρηθή παξάβαζε θαζήθνληνο…
ε) Απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ θαη ηε δηάζεζε φισλ ησλ
εγγεγξακκέλσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πηζηψζεσλ…
2.Όηαλ δεκηνπξγείηαη άκεζνο θαη πξνθαλήο θίλδπλνο ή απεηιείηαη άκεζε δεκία
ησλ δεκνηηθώλ ζπκθεξόλησλ από ηελ αλαβνιή ιήςεο απόθαζεο, ν δήκαξρνο
κπνξεί λα απνθαζίζεη γηα ζέκαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηόηεηα ηεο
νηθνλνκηθήο ή ηεο επηηξνπήο πνηόηεηαο δσήο. ηελ πεξίπησζε απηή νθείιεη λα
ππνβάιεη πξνο έγθξηζε ηε ζρεηηθή απόθαζή ηνπ θαηά ηελ επόκελε ζπλεδξίαζε
ηεο αληίζηνηρεο επηηξνπήο».
Τνπ Ν. 4412/16 (ΦΔΚ 147/08.08.2016 ηεχρνο Α'): Γεκφζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ,
Πξνκεζεηψλ θαη Υπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη
2014/25/ΔΔ), Άξζξν 32:
«Πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε
(άξζξν 32 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ)
1.Σηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαη πεξηζηάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2
έσο 6, νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα αλαζέηνπλ δεκφζηεο ζπκβάζεηο
πξνζθεχγνληαο ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε.
2.Ζ δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηείηαη γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ζε
νπνηαδήπνηε απφ ηηο θαησηέξσ πεξηπηψζεηο:
α) …
…γ) ζην κέηξν πνπ είλαη απνιύησο απαξαίηεην, εάλ ιόγσ θαηεπείγνπζαο
αλάγθεο νθεηιόκελεο ζε γεγνλόηα απξόβιεπηα γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή, δελ
είλαη δπλαηή ε ηήξεζε ησλ πξνζεζκηώλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο αλνηθηέο,
θιεηζηέο ή αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε.
Οη πεξηζηάζεηο πνπ επηθαινύληαη νη αλαζέηνπζεο αξρέο γηα ηελ αηηηνιόγεζε ηεο
θαηεπείγνπζαο αλάγθεο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα απνξξένπλ από δηθή
ηνπο επζύλε».
Τελ ππ’ αξηζκφ 59/2019 κειέηε ηεο Γ. Τερληθψλ Υπεξεζηψλ, γηα ην Έξγν κε ηίηιν
«Γηακόξθσζε γεπέδνπ ζηελ πεξηνρή ΛΗΒΑ» κε ΚΑ 30.7122.005.
Τελ αλάγθε ηνπ Γήκνπ γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ έξγνπ.
Δπεηδή ε νκαιή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ άπηεηαη δεηεκάησλ Γεκόζηαο
πγείαο, Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θιπ, ηνπ Γήκνπ θξίλεηαη αλαγθαίν λα ππάξμεη
κηθξή πξνεηνηκαζία ρώξνπ απόζεζεο, κέρξη ηελ πξνεηνηκαζία θαη νινθιήξσζε
εθπνλνύκελνπ ειεθηξνληθνύ Γηαγσληζκνύ, θαζώο ήδε ν Γήκνο ιόγσ ηεο βιάβεο
ησλ κεραλεκάησλ ζην ρώξν Γηαρείξηζεο ηεο Δλδηάκεζεο Λύζεο, βξίζθεηαη
αληηκέησπνο κε ηελ αλάγθε νξηνζέηεζεο λένπ ρώξνπ απόζεζεο γηα ηα
λενπαξαγόκελα απνξξίκκαηα. Ο Ζιεθηξνληθόο Γηαγσληζκόο ζα δώζεη ζην δήκν
ηελ δπλαηόηεηα πξνεηνηκαζίαο κεγαιύηεξνπ ρώξνπ ώζηε λα κελ ππάξμεη
θίλδπλνο ζην επόκελν δηάζηεκα θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ ΟΔΓΑ
Εαθύλζνπ.
ηηο εμεηδηθεπκέλεο πηζηψζεηο ζηνλ ΚΑ 30.7122.005 κε πεξηγξαθή «Γηακόξθσζε
γεπέδνπ ζηελ πεξηνρή ΛΗΒΑ» απφ ηε ΑΣΑ 2019, ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ
Εαθχλζνπ.
Τν ππ’ αξηζ. 25134/30-10-2019 πξσηνγελέο αίηεκα ηεο Γ/λζεο Τερληθψλ Υπεξεζηψλ
(ΑΓΑΜ: 19REQ005779464 2019-10-31)
α) Τελ ππ’ αξηζ. Α514 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο θαη β) ηελ βεβαίσζε ηνπ
Πξντζηακέλνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο, επί ηεο αλσηέξσ απφθαζεο αλάιεςεο
ππνρξέσζεο, γηα ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ πνζνχ, ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο
παξ 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΠΓ 80/2016 θαη ηε δέζκεπζε ζην νηθείν Μεηξψν
Γεζκεχζεσλ ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο κε α/α 1.
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Τελ πξνζθνξά πνπ ππνβιήζεθε ζην Γήκν θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ θ.
ΚΑΛΟΓΔΡΗΑ ΓΗΟΝΤΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ – ΔΓΔ κε αξ. πξση.
25615/5-11-2019.
Με ην ππ’ αξ. πξση. 25455/4-11-2019 έγγξαθν, ν Γήκνο καο πξνέβε ζε απνζηνιή
πξφζθιεζεο.
Ο Αλάδνρνο θαηέζεζε ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ, ηελ πξνζθνξά ηνπ κε αξ. πξση.
25615/5-11-2019.
Ο Γήκαξρνο ππέγξαςε ηελ ζχκβαζε κε αξ. πξση. 26229/12-11-2019 κε ηνλ
Αλάδνρν.
Σήκεξα, θαιείηαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα εγθξίλεη ηηο απνθάζεηο 463/2019 &
466/2019 ηνπ Γεκάξρνπ, όπσο απηέο πξνζδηνξίζηεθαλ παξαπάλσ.
Σην ζεκείν απηφ θ. Καξαθάο αθνχ πήξε ην ιφγν είπε φηη πξέπεη λα εμαθξηβσζεί αλ
ε δηαδηθαζία είλαη ζσζηή επεηδή ν θ. Γήκαξρνο πήξε πξνθνξηθέο πξνζθνξέο απφ
εξγνιάβνπο θαη ζηα αλαξηεκέλα ζηε δηαχγεηα έγγξαθα δελ θαίλνληαη πνηνο είλαη ν
Πξντζηάκελνο θαη ν επηβιέπνληαο κεραληθφο θαζψο ιείπνπλ θαη νη ππνγξαθέο ηνπο.
Σηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο παξαθαιεί ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα
απνθαζίζνπλ ζρεηηθά.
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή
Αθνχ έιαβε ππφςε ηεο:
 Τελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ
 Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010
 ηελ αξηζκ. 59/2019 κειέηε ηνπ έξγνπ
 ηελ ππ’ αξηζ. 463/2019 απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ν
ηξφπνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ κε απεπζείαο αλάζεζε.
 ηελ ππ’ αξηζ. 466/2019 απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ν
Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ κε επείγνπζα απεπζείαο αλάζεζε.
 ηελ εγγεγξακκέλε ζηνλ ΚΑ 30.7122.005 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2019 ηνπ
Γήκνπ πίζησζε ηνπιάρηζηνλ 13.000,00 € επξψ
 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηδίσο ηνπ άξζξνπ 118
 ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Π.Γ. 171/87
 ηα αλσηέξσ ππνβιεζέληα ζηνηρεία (λνκηθφ πιαίζην, ελέξγεηεο Γεκάξρνπ θιπ)
θαη κεηά δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνχ αθνινχζεζε ςεθνθνξία
Οκόθσλα
Απνθαζίδεη: Τελ έγθξηζε ησλ απνθάζεσλ 463/2019 & 466/2019 ηνπ Γεκάξρνπ.
Οη θ.θ. Αξκέλεο θαη Καξαθάο δήισζαλ παξψλ.
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 200/2019.
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο.
TA ΜΔΛΖ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
Νηθήηαο Αξεηάθεο

1.- Σεβαζηηάδεο Δπάγγεινο
2.- Καςακπέιε Βαζηιηθή
3.- Καθνιχξεο Σηαχξνο
4.- Μαξηλάθεο Αλδξέαο
5.- Αξκέλεο Γεψξγηνο
6.- Καξαθάο Σσηήξηνο
[4]

ΑΔΑ: 6ΩΓΔΩΡ1-ΦΚΠ
7.- Αβξάκεο Παλαγηψηεο
Αθξηβέο απόζπαζκα
Ο Πξόεδξνο
Νηθήηαο Αξεηάθεο
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