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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στην Σμίνθη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 25η του μηνός Ιουνίου του έτους 2019
ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Μύκης, ύστερα από την υπ' αριθμόν: 4242/25-06-2019 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα σε καθ' ένα από τα
μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για την συζήτηση και
λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα.
1ο Θέμα: Κατεπείγουσα προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού υδρευτικής
γεώτρησης οικισμού Εχίνου
(Αρ. απόφασης 65/2019)
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (07) μελών
βρέθηκαν παρόντες και οι επτά (7), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) ΚΑΠΖΑ ΤΖΕΜΗΛ (πρόεδρος)
2) ΧΑΦΟΥΖ ΑΧΜΕΤ ΧΑΪΡΙΔΗΝ
2) ΚΙΟΥΡΤ ΕΜΒΕΡ
4) ΕΦΕΝΤΗ ΕΜΠΙΕ
5) ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΓΛΟΥ ΜΕΧΜΕΤ
6) ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΟΥ ΧΟΥΣΕΪΝ
7) ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΡΙΤΒΑΝ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Χαλκίδου Γεωργία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των
πρακτικών.
Ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αφού πρώτα συμφώνησαν όλα τα
μέλη για το κατεπείγον του θέματος, έθεσε υπόψη της Οικονομικής επιτροπής την εισήγηση – τεχνική
περιγραφή του προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών ως εξής:
«Σκοπός της παρούσης είναι η προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση του απαραίτητου Η/Μ
εξοπλισμού για την αποκατάσταση της λειτουργίας υδρευτικής γεώτρησης στον οικισμό Εχίνου (γεώτρηση
πριν το βενζινάδικο) η οποία ξαφνικά σταμάτησε να λειτουργεί. Από την αυτοψία που πραγματοποιήσαμε
διαπιστώθηκε ότι :
1. Έχει καταστραφεί η αντλία του αντλητικού συγκροτήματος και απαιτείται η προμήθεια και
τοποθέτησης νέας αντλίας. Θα χρησιμοποιηθεί ο παλαιός κινητήρας ο οποίος είναι λειτουργικός.
2. Έχει καεί ο ρυθμιστής στροφών (INVERTER) και απαιτείται προμήθεια και εγκατάσταση νέου.
3. Έχουν αποφραχθεί από οι χαλυβδοσωλήνες ανάρτησης της αντλίας από αποθέσεις αλάτων και
απαιτείται προμήθεια νέων συνολικού μήκους 90,00 m (30 τεμάχια των 3,00 m).
4. Απαιτείται προμήθεια και εγκατάσταση αισθητηρίου μέτρησης πίεσης.
Στην προκειμένη περίπτωση συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη για την αποκατάσταση της υδροδότησης
του οικισμού Εχίνου η βλάβη της οποίας προέκυψε από γεγονότα απρόβλεπτα (ανωτέρα βία κλπ.) Για το
λόγο αυτό συντάσσεται η παρούσα τεχνική περιγραφή όπου περιγράφονται η προμήθεια, μεταφορά και
εγκατάσταση των υλικών που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού καθώς
και οι εργασίες εξαγωγής και επανατοποθέτησης του αντλητικού συγκροτήματος.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας μετά της εργασίας τοποθέτησης ανέρχεται στο ποσό
των 6.435,60 ευρώ (€) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24%.
Υπάρχει στον προϋπολογισμό του 2019 πίστωση 35.000,00 € στον Κ.Α. 25-7131.001 με τίτλο
«Προμήθεια κινητήρων, αντλιών, συσκευών χλωρίωσης Δ.Μύκης»
Η Οικονομική Επιτροπή με τη διάταξη του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν.3852/2010 καθίσταται κατ’
εξαίρεση αρμόδια, εφόσον συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, αποφασίζει για την έγκριση των
δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις
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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,.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 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 μπορεί να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση.
Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας
ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη».
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

1

2

3

4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Εξαγωγή υφιστάμενου
αντλητικού συγκροτήματος
από βάθος γεώτρησης 66,00
m
Προμήθεια και εγκατάσταση
υποβρύχιας αντλίας του
αντλητικού συγκροτήματος,
παροχής 14,40 m3/h σε
μανομετρικό ύψος 181,00 m.
Προμήθεια και εγκατάσταση
εξάμετρων σωλήνων
ανάρτησης του αντλητικού
συγκροτήματος από PVC
Super Heavy 2,1/2’’
συνολικού μήκους 90,00 m
Προμήθεια και εγκατάσταση
ανοξείδωτης
συστολής
2,1/2’’ (adaptor)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(€)

ΜΕΡΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
(€)

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

τεμάχια

1,00

150,00

150,00

τεμάχια

1,00

1.437,00

1.437,00

30,00

56,00

1.680,00

τεμάχια

1,00

96,00

96,00

τεμάχια

1,00

1.432,00

1,432,00

Τεμάχια

5

Προμήθεια και εγκατάσταση
ρυθμιστή στροφών (inverter)
7,5 KW

6

Προμήθεια,
και
εγκατάσταση αισθητηρίου
μέτρησης πίεσης

τεμάχια

1,00

245,00

245,00

7

Επανατοποθέτηση
νέου
αντλητικού συγκροτήματος
σε βάθος γεώτρησης 90,00 m

τεμάχια

1

150,00

150,00

Άθροισμα

5.190,00

Προστίθεται ΦΠΑ 24%

1.245,60

Σύνολο

6.435,60
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Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2α του Π.Δ. 80/2016 «Προκειμένου να αναληφθεί έγκυρα
οποιαδήποτε υποχρέωση ή να εκτελεσθεί οποιαδήποτε δαπάνη από τους φορείς του άρθρου 1, εκδίδεται
από το διατάκτη ή το κατά νόμο εξουσιοδοτημένο όργανο σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με
την οποία δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση και εγκρίνεται, όσον αφορά στους φορείς της Κεντρικής
Διοίκησης, η πραγματοποίηση της δαπάνης (δημοσιονομική δέσμευση)».
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2β του ΠΔ 80/2016 «Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης
πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα». Η αναγραφή συγκεκριμένης
πίστωσης στον Προϋπολογισμό του Δήμου, δεν σημαίνει και έγκριση για την πραγματοποίηση δαπανών
σε βάρος αυτής.
Σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 για την ανάληψη υποχρέωσης
κοινοποιείται στον Προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας (εφεξής Π.Ο.Υ.) αιτιολογημένο αίτημα του
διατάκτη. Στο αίτημα θα περιγράφονται προκειμένου να μπορεί η οικονομική υπηρεσία να συντάξει ορθά
την ανάληψη υποχρέωσης, τα εξής: α. το είδος και η αιτία της δαπάνης β. Το ύψος της δαπάνης γ. το
οικονομικό έτος (ή έτη) πραγματοποίησης της δαπάνης δ. γενικά τους νόμους και τις πράξεις στις οποίες
στηρίζεται η νομιμότητα της δαπάνης ε. τυχόν μελέτες που υπάρχουν για το αντικείμενο της δαπάνης
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2γ του ΚΔΚ (Ν. 3463/06) και του άρθρου 72 παρ.
1δ του Ν. 3852/10, προβλέπεται ως γενική αρμοδιότητα, η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίζει για την
έγκριση των δαπανών και τη διάθεση (ψήφιση) των πιστώσεων του προϋπολογισμού (εκτός από εκείνες
που σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 & 4 του Ν. 3463/06, διατίθενται με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή του Δημάρχου).
Στον ισχύοντα προϋπολογισμό του Δήμου μας οικον. έτους 2019, προβλέπεται σχετική πίστωση
για τον σκοπό αυτό.
Σύμφωνα με την παρ. 3α του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
προβλέπει στα έγγραφα της σύμβασης παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται
στις παραγράφους 1 και 2 κατ’ εξαίρεση για επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως δημόσιας
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
Κατόπιν των ανωτέρω, από τη Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μύκης,
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών εγκρίθηκε η δαπάνη ποσού 6.435,60€ εις βάρος του Κ.Α. 25-7131.001 με
τίτλο: «Προμήθεια κινητήρων, αντλιών, συσκευών χλωρίωσης Δ. Μύκης» για την εκτέλεση της
προμήθειας «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΧΙΝΟΥ»
Με βάση τα παραπάνω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες:
- οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα
- δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με
διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού
- οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου,
προτείνεται η απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας στον πάροχο με την επωνυμία:
«ΥΔΡΟΧΗΜΙΚΗ Ν. ΤΣΟΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», η οποία δέχεται να εκτελέσει αυτή έναντι του ποσού των
6.435,60 € με Φ.Π.Α.
Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
την εισήγηση του Προέδρου της
την εισήγηση του προϊσταμένου του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
το άρθρο 103 παρ. 2γ και παρ 7 του άρθρου 158 Ν. 3463/06
το άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. δ΄ του Ν. 3852/10
την υπ΄ αριθ. 18/2016 εγκύκλιο του ΥΠ. ΥΠΟ.ΜΕ.&ΔΙ. με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων ως προς
την εφαρμογή του Ν. 4412/2016»
το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016
την Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
το με αρ. πρωτ.: 4199/24-6-2019 και ΑΔΑΜ 19REQ005163005 2019-06-25 αίτημα του
προϊσταμένου Τεχνικής Υπηρεσίας
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τα άρθρα 2 και 4 του ΠΔ 80/2016
την με αρ. πρωτ.: 4237/25-6-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και Αρ. Α.Α.Υ.: Α-400 (ΑΔΑ:
Ψ7ΔΛΩΚΛ-ΧΣΩ) που συντάχθηκε από την οικονομική υπηρεσία στην οποία βεβαιώνεται η ύπαρξη
σχετικής πίστωσης (6.435,60€), εις βάρος του ΚΑ 25-7131.001, οικ. έτους 2019, καθώς και η συνδρομή της
παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και μετά διαλογική συζήτηση των μελών αυτής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.

ΕΓΚΡΙΝΕΙ το κατεπείγον του θέματος.

2.
ΕΓΚΡΙΝΕΙ και ΑΝΑΘΕΤΕΙ την εκτέλεση της κατεπείγουσας προμήθειας με τίτλο: «Κατεπείγουσα
προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού υδρευτικής γεώτρησης οικισμού Εχίνου» στην
εταιρεία με την επωνυμία: «ΥΔΡΟΧΗΜΙΚΗ Ν. ΤΣΟΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με έδρα το Ν. Ζυγό Ξάνθης, τηλ.
επικοινωνίας: 2541076869 και ΑΦΜ: 999800648, έναντι του ποσού των 6.435,60€ με ΦΠΑ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 65/2019
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Με εντολή Δημάρχου
H Πρακτικογράφος της Οικ. Επιτροπής
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