
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  
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ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πραθηηθό ηες αρηζ. 15/27 ΑΠΡΗΙΗΟΤ 2021 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσλεδρίαζες ηες ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήκοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   108/2021. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν  

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Τξσγάδε Βαζίιεην, γ) Σηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε  

Γεκήηξην, ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν,  

σο κέιε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 27ε Απρηιίοσ 2021, εκέρα  Κ.Σρίηε θαη ώρα 11:00  

ζε ΣΑΘΣΗΘΖ ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση.  

2825/23.04.2021  πνπ θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο     

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα  

αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα  

ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

  Σηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο, 

Πξόεδξνο, β] Τξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] Σηάρνο Αλδξέαο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο ε] Γαιεβίγθαο, θαη 

απόληεο : α]  Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη β]  Βνπδνύξεο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

  Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ.          

Θέκα 11ο  :  Έγθρηζε κειέηες θαη θαζορηζκός δηαδηθαζίας αλάζεζες ηοσ έργοσ : «Έργα 

επεηγοσζώλ αληηπιεκκσρηθώλ εργαζηώλ γηα ηελ αποθαηάζηαζε ηωλ δεκηώλ από ηελ 

ζεοκελία ζηης 29&30/09/2018 ζηελ Θ. Διιελοτωρίοσ ηοσ Γήκοσ Βέιοσ-Βότας» 

 
    Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  ελδέθαηο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε  

ησλ κειώλ ηεο Ο.Δ.,  όηη ζύκθσλα κε ην άρζρο 72 παρ.1 περηπη. ζη θαη δ ηοσ Λ.3852/2010, 

όπσο ηζρύεη: «Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη ζπιινγηθό όξγαλν, αξκόδην γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

παξαθνινύζεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δήκνπ. Δηδηθόηεξα, έρεη ηηο 

αθόινπζεο απνθαζηζηηθέο, ειεγθηηθέο θαη γλσκνδνηηθέο αξκνδηόηεηεο: [...] ζη) Απνθαζίδεη γηα: i. Τελ 

θαηάξηηζε ησλ όξσλ, ηε ζύληαμε ησλ δηαθεξύμεσλ, ηε δηεμαγσγή θαη θαηαθύξσζε θάζε κνξθήο 

δεκνπξαζηώλ θαη δηαγσληζκώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηώλ πνπ αθνξνύλ ζε έξγα, κειέηεο, 

πξνκήζεηεο θαη ππεξεζίεο, θαζώο θαη ηε ζπγθξόηεζε ησλ εηδηθώλ επηηξνπώλ δηεμαγσγήο θαη 

αμηνιόγεζεο από κέιε ηεο ή εηδηθνύο επηζηήκνλεο, ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ ή δεκόζηνπο ππαιιήινπο. 

[...] δ) Αζθεί θαζήθνληα αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηηο ζπκβάζεηο έξγνπ, κειεηώλ, ππεξεζηώλ θαη 

πξνκεζεηώλ, αλεμαξηήησο πξνϋπνινγηζκνύ, πιελ ησλ πεξηπηώζεσλ απεπζείαο αλάζεζεο πνπ 

ππάγνληαη ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ δεκάξρνπ θαη ησλ πεξηπηώζεσλ ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 4412/2016 

(Α΄ 147), θαη απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε θαη παξαιαβή ησλ πάζεο θύζεσο κειεηώλ ηνπ δήκνπ, 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 189 ηνπ λ. 4412/2016.» 

ΑΔΑ: 6Χ8ΣΩ9Π-ΞΞΓ



  Σύκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άρζροσ 32 ηοσ Λ.4412/2016: «2.Η δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε 

ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, 

πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ ζε νπνηαδήπνηε από ηηο θαησηέξσ πεξηπηώζεηο:  […] 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.» 

  Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ 

ηνπ Γήκνπ, ε νπνία έρεη σο θάησζη :  

Θέμα  : Έγθξηζε Μειέηεο έξγνπ θαη ηξόπνπ δηαδηθαζίαο αλάζεζεο. 
   

Έρνληαο ππόςε:  

1. Τελ ππ’ αξηζκ. Πξση.: 13097/23-12-2020 Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ 
θήξπμε ζε θαηάζηαζε Έθηαθηεο Αλάγθεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο, ηεο Πεξηθεξεηαθήο 
Δλόηεηαο Κνξηλζίαο, ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ κέρξη 30-06-2021 

2. Τν εγγεγξακκέλν έξγν ζην Πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ  κε ηίηιν «Έξγα επεηγνπζώλ αληηπιεκκπξηθώλ 
εξγαζηώλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ από ηελ ζενκελία ζηηο 29&30/09/2018 ζηελ Κ. Διιελνρσξίνπ 
ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο» ΠΓΔ-ΣΑΔ 572 θαη κε ΚΑ 64.7326.03 

3. Τα άξζξα 32 & 32α ηνπ Ν.4412/2016 πεξί πξνζθπγήο ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε 
δεκνζίεπζε ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ  

4. Τελ ππ΄αξηζκ. 06-2021 κειέηε ηνπ έξγνπ «Έξγα επεηγνπζώλ αληηπιεκκπξηθώλ εξγαζηώλ γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ από ηελ ζενκελία ζηηο 29&30/09/2018 ζηελ Κ. Διιελνρσξίνπ ηνπ Γήκνπ Βέινπ-
Βόραο» ΠΓΔ-ΣΑΔ 572 

 
Σαο δηαβηβάδνπκε ηελ ππ’ αξηζκ. 06-2021 κειέηε ηνπ έξγνπ «Έξγα επεηγνπζώλ αληηπιεκκπξηθώλ εξγαζηώλ γηα 

ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ από ηελ ζενκελία ζηηο 29&30/09/2018 ζηελ Κ. Διιελνρσξίνπ ηνπ Γήκνπ Βέινπ-
Βόραο» θαη παξαθαινύκε α) γηα ηελ έγθξηζε ηεο αλσηέξσ κειέηεο έξγνπ θαη β) απόθαζε πεξί ηξόπνπ 
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ηνπ έξγνπ κε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε 
δεκνζίεπζε ησλ άξζξσλ 32 & 32α ηνπ Ν.4412/2016,  εμαηηίαο ηεο κεγάιεο ζεκαζίαο πινπνίεζεο ηνπ ελ ιόγσ 

έξγνπ, γηα ηελ άκεζε αληηκεηώπηζε θηλδύλσλ γηα ηελ αλζξώπηλε δσή, πεξηνπζία θαη έξγσλ ππνδνκήο, πνπ 
πξνθιήζεθαλ από ηηο θαηαζηξνθέο ησλ πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλσλ ηεο 29εο & 30εο  Σεπηεκβξίνπ 2019, 

Ο Αληηδήκαξρνο  

Πξνγξακκαηηζκνύ, Τερληθώλ Έξγσλ & Μειεηώλ 
Γήκνπ Βέινπ-Βόραο 

 
Αλδξέαο Σηάρνο 

 

 

  Σηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ελεκεξώλεη ηα κέιε ηελ επηηαθηηθή αλάγθε πνπ έρεη πξνθύςεη γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ γηα ηελ αληηπιεκκπξηθή ζσξάθηζε ηεο Κνηλόηεηαο Διιελνρσξίνπ, γηα ηελ άκεζε 

αληηκεηώπηζε θηλδύλσλ γηα ηελ αλζξώπηλε δσή, πεξηνπζία θαη έξγσλ ππνδνκήο 

 

 Η εθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 170.000,00 επξώ.  Σηνλ ΚΑ 

02.64.7326.03 πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 έρεη εγγξαθεί εμεηδηθεπκέλε 

πίζησζε 170.000,00 επξώ, (ΠΓΔ ΣΑΔ 572) γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ. 

 

Με ηελ 111/2738-20.04.2021 απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ Γεκάξρνπ καο, απνθαζίζηεθε ε 

έγθξηζε ησλ αλσηέξσ δαπαλώλ θαη ε δηάζεζε ησλ αλσηέξσ εγγεγξακκέλσλ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό 

πηζηώζεσλ. 

 

Η Γ/λζε Τερληθώλ Υπεξεζηώλ & Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ ζπλέηαμε ηελ ππ’ αξηζ. 06/2021 κειέηε, ε 

νπνία πεξηέρεη ηηο Τερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ην αλσηέξσ έξγν, νη νπνίεο επηζπλάπηνληαη ζηελ 

παξνύζα απόθαζε. 

 

ΑΔΑ: 6Χ8ΣΩ9Π-ΞΞΓ



Παξαθαιείηαη ε Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηελ απεπζείαο αλάζεζεο ηεο αλσηέξσ ζύκβαζεο 

ιόγσ θαηεπείγνληνο γηα ηνπο ιόγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ,  ηε δηάζεζε ηεο πίζησζεο από ηνλ ΚΑ 

02.64.7326.03, ηελ έγθξηζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη ηνλ θαζνξηζκό ησλ όξσλ ηνπ 

δηαγσληζκνύ. 

 
Η νηθνλνκηθή επηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε: 

- ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν.4555/2018 

- ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010 

- ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016  

- ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ πνπ πεξηέρνληαη ζηελ ππ’αξηζ. 6/2021 κειέηε 

- ηελ εμεηδηθεπκέλε πίζησζε 170.000,00 επξώ  

- ηελ 111/2021 απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

- ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ 

- ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ 

 
1. Δγθξίλεη ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο έξγνπ : «Έξγα επεηγνπζώλ αληηπιεκκπξηθώλ εξγαζηώλ γηα 

ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ από ηελ ζενκελία ζηηο 29&30/09/2018 ζηελ Κ. Διιελνρσξίνπ ηνπ 

Γήκνπ Βέινπ-Βόραο»κε ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε, 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ Ν.4412/2016, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, πξνϋπνινγηζκνύ 

169.999,49€ (ΠΓΔ ΣΑΔ 572)  

 

2. Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, όπσο πεξηέρνληαη ζηελ ππ’αξηζ.  6/2021 

κειέηεο ηεο Γ/λζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ & Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ. 

 
3. Τν γλσκνδνηηθό όξγαλν γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο ζύκβαζεο ηνπ έξγνπ έρεη νξηζζεί κε ηελ ππ’αξηζ. 107/2021 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

 

Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 108/2021 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.                                     ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ. 

                                                                               1.- Σρωγάδες Βαζίιεηος 

                                                                               2.- ηάτος Αλδρέας 

                                                                               3.- Γαιεβίγθας Γεώργηος     

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                  4.- Κπεθηάρες Γεκήηρηος 

        

Αθρηβές απόζπαζκα 

Εεσγοιαηηό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 

ΑΔΑ: 6Χ8ΣΩ9Π-ΞΞΓ
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