
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.695/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 59/2018 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

     Θέμα:  Απευθείας  ανάθεση  λόγω  κατεπείγοντος  της  προμήθειας  με  τίτλο
“Προμήθεια υλικών για επισκευή δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ Ριζών της Δ.Ε Ζαλόγγου
λόγω καιρικών φαινομένων”   
    

      Στην Πρέβεζα,  σήμερα Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα  13:00 μ.μ. στο Δημοτικό

Κατάστημα  του  Δήμου  Πρέβεζας  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή

Πρέβεζας,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ.26658/07-12-2018 πρόσκληση  του  Προέδρου,  που

επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

   Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα

τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
      1.  Πιπιλίδης Λάζαρος Πρόεδρος 1.   Γιαννουλάτος Ευάγγελος
      2.  Νέσσερης Χρήστος 2.   Παππάς Δημήτριος
      3.  Ματέρης Κωνσταντίνος 3.   Πανταζής Νικόλαος  
      4.  Κατσαούνος Θεόδωρος
      5.  Κακιούζης Χαράλαμπος
      6.  Κωστούλας Βασίλειος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Μάνθα Κιτσαντά, δημοτικό υπάλληλο.

O Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ.690/2018 απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον, λόγω των καιρικών φαινομένων
που έπληξαν  την Τ.Κ Ριζών της Δ.Ε Ζαλογγου υπήρξε κεραυνικό πλήγμα με αποτέλεσμα να
καταστραφεί ο ηλεκτροκινητήρας και ο ηλ.πινακας και να διακοπεί η υδροδότηση της περιοχής. 
 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, παρουσίασε την εισήγηση
του Ματέρη Κων/νου Αντιδημάρχου Δ.Ε Ζαλόγγου ,  του Δήμου Πρέβεζας , που έχει ως εξής: 
 «... Η Οικονομική Επιτροπή με τη διάταξη του άρθρου 72 παρ.1δ του Ν.3852/2010 καθίσταται
κατ’ εξαίρεση αρμόδια, εφόσον συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, να αποφασίζει για
την  απευθείας  ανάθεση  έργων  σε  εργοληπτική  επιχείρηση,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του
άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ του Ν.4412/16 «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.»Επίσης σύμφωνα με την παρ 7 του άρθρου
158 Ν.3463/06 «7.Στις περιπτώσεις του στοιχείου β΄ της παραγράφου 4 του παρόντος  και στις
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 ή κοινοτικού συμβουλίου.»
[παρ.4β άρθρου 158 «β. Την άμεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών σε δίκτυα ύδρευσης,
αποχέτευσης, άρδευσης, φωτισμού και σε δρόμους»]
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Στο Δήμο μας και συγκεκριμένα στην Τ.Κ.ΡΙΖΩΝ υπήρξε κεραυνικό πλήγμα με αποτέλεσμα να
καταστραφεί ο ηλεκτροκινητήρας και ο ηλ.πινακας με αποτέλεσμα να έχει γίνει διακοπή της
υδροδότησης της περιοχής,για την αποκατάσταση του επείγοντος προβλήματος υδροδότησης
στις  ανωτέρω  κοινότητες,θα  γίνει  αντικατάσταση  του  κατεστραμμένου  ηλεκτροκινητήρα
ηλ.πινακας και ειδικών τεμαχίων που παρουσιάζουν φθορά λόγω παλαιότητας.

Σύμφωνα με τη μελέτη που εκπονήθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, το συνολικό
ποσό της ανάθεσης ανέρχεται σε 7.000,00€ συμπ/νου του ΦΠΑ 24%. 

Κατόπιν  προφορικής  διαπραγμάτευσης,  πού  έγινε,  διαπιστώθηκε  ότι  η  επιχείρηση  με  την
επωνυμία  ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  ως  ανάδοχος, με  ΑΦΜ  112510240  έδρα
Ν.Κερασούντα  Φιλιππιάδας,η αμοιβή της οποίας κατά την προσφορά της, ανέρχεται στο ποσό
των  6.200,00€ με  ΦΠΑ  24%.  Το  ποσό  είναι  μέσα  σε  λογικά  πλαίσια  και  η  εταιρία
παρουσιάζεται αξιόπιστη. 

        Έχοντας υπόψη: 
1. το άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ του Ν.4412/16
2. το άρθρο 72 παρ. 1δ του Ν.3852/2010
3. Την παρ. 7 του άρθρου 158 του Ν.3463/06  
4. Την από 11/12/2018 θεωρημένη σχετική μελέτη για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ  ΓΙΑ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΣΤΗΝ  Τ.Κ.ΡΙΖΩΝ  ΤΗΣ  Δ.Ε.ΖΑΛΟΓΓΟΥ
ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ » , με τα παρακάτω στοιχεία:

Αρ. μελέτης  91  /2018

Προϋπολογισμός  
μελέτης με ΦΠΑ 24%  

 7.000,00 €

Συνοπτική περιγραφή θα  γίνει  αντικατάσταση  του  κατεστραμμένου
ηλεκτροκινητήρα   ηλ.πινακας  και  ειδικών  τεμαχίων  που
παρουσιάζουν φθορά λόγω παλαιότητας .

CPV 44163160-9 αγωγοί μεταφοράς και ειδικά τεμάχια 

που αφορά την άμεση προμήθεια των υλικών που περιγράφονται στην μελέτη που εκπονήθηκε
από την τεχνική υπηρεσία. 
5. Την υπ΄αριθ.27242/ 13-12-2018 πρόσκληση του Δήμου μας
6.  Την  υπ΄αριθ.27245/13-12-2018  προσφορά  της  επιχείρησης  με  την  επωνυμία
ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  ως  ανάδοχος, με  ΑΦΜ  112510240  έδρα  Ν.Κερασούντα
Φιλιππιάδας,η αμοιβή της οποίας κατά την προσφορά της, ανέρχεται στο ποσό των 6.200,00€
με  ΦΠΑ  24%,  συνοδευόμενη  από:  α)Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου.  β)Φορολογική
ενημερότητα και γ)Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
7. Τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω και οι οποίες οφείλονται σε
γεγονότα απρόβλεπτα που δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για
τις  ανοικτές,  κλειστές  ή  με  διαπραγμάτευση  διαδικασίες  με  δημοσίευση  προκήρυξης
διαγωνισμού και οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν
από ευθύνη του Δήμου.
8. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον Κ.Α 02.25.7312.612 .

Εισηγούμαστε 

 Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών των παραπάνω προμηθευομένων ειδών όπως
περιλαμβάνονται στην μελέτη που συντάχθηκε από την Δ/νση ΤΥ Δήμου Πρέβεζας υπό
τον  τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΩΝ  ΓΙΑ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΣΤΗΝ
Τ.Κ.ΡΙΖΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ» προϋπολογισμού
7.000,00€. 

 Την  ανάθεση  απ’  ευθείας  στην  επιχείρηση,την  προσφορά  της  επιχείρησης  με  την
επωνυμία ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  ως  ανάδοχος, με  ΑΦΜ  112510240  έδρα
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Ν.Κερασούντα Φιλιππιάδας,η αμοιβή της οποίας κατά την προσφορά της, ανέρχεται στο
ποσό των 6.200,00€ με ΦΠΑ 24%,προκειμένου να αποκατασταθεί η υδροδότηση της
περιοχής   που  δημιουργήθηκε  εξαιτίας  του  έκτακτων  καιρικών  φαινομένων,στην
Τ.Κ.Ριζών της Δ.Ε.Ζαλόγγου.

 Η  χρονική  διάρκεια  της  σύμβασης  είναι  10  ημέρες  από  την  υπογραφή  του
συμφωνητικού.

 Να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος στην υπογραφή τη σχετικής σύμβασης. ....».

        Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.        

       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον  πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

  - Το άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ του Ν.4412/16
  - Το άρθρο 72 παρ. 1δ του Ν.3852/2010
   -Την παρ. 7 του άρθρου 158 του Ν.3463/06
   - Την  αρ.91/2018 θεωρημένη σχετική μελέτη για το έργο
  - την εισήγηση του κ. Κ.Ματέρη Αντιδημάρχου Δ.Ε Ζαλόγγου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

1. Εγκρίνει την αναγκαία αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2018 στην πρώτη, μετά
την ανάθεση, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και την δέσμευση πίστωσης
ποσού 6.200,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) από ιδία έσοδα σε βάρος του προϋπολογισμού
του έτους 2018.

2. Εγκρίνει  τις τεχνικές  προδιαγραφές  των  παραπάνω  προμηθευομένων  ειδών  όπως
περιλαμβάνονται στην μελέτη που συντάχθηκε από την Δ/νση ΤΥ Δήμου Πρέβεζας υπό
τον  τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΩΝ  ΓΙΑ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΣΤΗΝ
Τ.Κ.ΡΙΖΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ» προϋπολογισμού
7.000,00€. 

3. Αναθέτει απ’ ευθείας στην επιχείρηση  ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ που εδρεύει στη
Ν.Κερασούντα  Φιλιππιάδας  (με  ΑΦΜ  112510240) την  προμήθεια  με  τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΩΝ  ΓΙΑ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΣΤΗΝ
Τ.Κ.ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ» ,  η αμοιβή
της οποίας  κατά την προσφορά της,  ανέρχεται  στο ποσό των   6.200,00€ με ΦΠΑ
24% ,  προκειμένου να αποκατασταθεί η υδροδότηση της περιοχής  που δημιουργήθηκε
εξαιτίας του έκτακτων καιρικών φαινομένων, στην Τ.Κ Ριζών  της Δ.Ε Ζαλόγγου.

4. Καθορίζει τη  χρονική διάρκεια της σύμβασης να είναι 10 ημέρες από την υπογραφή του
συμφωνητικού.

5. Εξουσιοδοτεί τον  Δήμαρχο για την υπογραφή τη σχετικής σύμβασης

  
      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 695/2018.
     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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