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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ 17/2017

έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης : 88/2017 
Στα Ψαρά σήμερα την 22η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και

ώρα 11:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε  ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση
στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό Πρωτ. 1691/21-11-2017 έγγραφη πρόσκληση του
αντιπροέδρου  της  (λόγω  απουσίας  του  προέδρου),  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) Χαχούλης Φώτιος (αντιπρόεδρος)
2) Κούτικα Αγγελική
3) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
4) Παπαμιχάλης Ιωάννης 
5) Μπεναρδής Γεώργιος (αναπλ.μέλος)

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλο του Δήμου.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας την έναρξη της συνεδρίασης λόγω απουσίας του προέδρου, κήρυξε ο
αντιπρόεδρος, ο οποίος εξήγησε ότι η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα βάσει των διατάξεων του
Ν.3852/2010  αρ.75  παρ.6 λόγω  της  κατεπείγουσας  ανάγκης  αποκατάστασης  των  ζημιών  που
προκλήθηκαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις στο διάστημα 17-20 Νοεμβρίου του 2017.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το άρ. 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

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

Στη συνέχεια ο αντιπρόεδρος 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

   ΑΠΟΝΤΕΣ
1)  Βασιλική Ευαγγελία
2) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

ΘΕΜΑ: Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής, Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης
για την κατεπείγουσα αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις ισχυρές
βροχοπτώσεις στο διάστημα 17-20 Νοεμβρίου του 2017
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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, […]»

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”»

Στο Δήμο μας υπάρχει ανάγκη κατεπείγουσας αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από τις
ισχυρές βροχοπτώσεις στο διάστημα 17-20 Νοεμβρίου του 2017. 

Στη  συνέχεια  ο  αντιπρόεδρος  αιτιολογώντας  την  κατεπείγουσα  ανάγκη  που  έχει  προκύψει  και
προκειμένω η παρούσα απόφαση να φέρει πλήρη και ειδική αιτιολογία, αναφερόμενη στους λόγους για
τους  οποίους  αποφασίζεται  η  προσφυγή  στην  εν  λόγω εξαιρετική  διαδικασία.  (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία
1/2013/30.12.2013) έθεσε υπόψη των μελών εισήγηση – τεχνική περιγραφή του Αυτοτελούς Τμήματος
Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην κατεπείγουσα εκτέλεση εργασιών για τον καθαρισμό των
δρόμων, των φρεατίων, των τεχνικών και των χανδάκων απορροής όμβριων υδάτων, που υπέστησαν
εκτεταμένες ζημιές εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων που έπληξαν τα Ψαρά στο 4ήμερο μεταξύ 17 έως
20  Νοεμβρίου  του  2017.  Παρουσιάστηκαν  πλημμυρικά  φαινόμενα  με  αποτέλεσμα  οι  περισσότεροι
δημοτικοί δρόμοι είτε τσιμεντοστρωμένοι είτε χωματόδρομοι να έχουν υποστεί διαβρώσεις ή να έχουν
μπαζωθεί και να δημιουργείται πρόβλημα στην κυκλοφορία από τα οχήματα.
Στο  γεγονός  συνετέλεσε  και  η  μεγάλη  πυρκαγιά  του  καλοκαιριού  του  2016 κατά  την  οποία  κάηκε  η
θαμνώδης βλάστηση στις πλαγίες των βουνών ανατολικά του κεντρικού δρόμου από την περιοχή Διασέλι
μέχρι και την περιοχή Φτελιό και Διόχι. Σε όλο αυτό το τμήμα εφόσον δεν υπήρχε πλέον η θαμνώδης
βλάστηση να συγκρατήσει το νερό και λόγω της μεγάλης ποσότητας της βροχής, το νερό παρέσυρε εδαφικό
υλικό το οποίο μπάζωσε τμήματα του δρόμου,  έφραξε τα τεχνικά και  τους  αγωγούς και  μπάζωσε σε
αρκετά σημεία τους χάνδακες απορροής όμβριων υδάτων πλευρικά του δρόμου.
Το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος αμέσως μετά το τέλος της κακοκαιρίας, στις
21/11/2017, πραγματοποίησε αυτοψία κατά την οποία παρατηρήθηκαν:
1. Μπαζωμένα τμήματα στο κεντρικό δρόμο προς μοναστήρι από φερτά υλικά.
2. Φραγμένα τεχνικά, φρεάτια και αγωγοί στον κεντρικό δρόμο προς μοναστήρι.
3. Φραγμένα τμήμα των χανδάκων απορροής όμβριων υδάτων πλευρικά του δρόμου
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προς μοναστήρι.
4. Στον δρόμο προς Φανάρι ο δρόμος είναι πλέον αδιάβατος από οχήματα.
5. Στον δρόμο προς τον Αί Γιώργη και την παραλία του φαναριού στα τελευταία 300m ο δρόμος έχει κοπεί
και είναι αδιάβατος.
6. Στον ίδιο δρόμο στο τσιμεντοστρωμένο κομμάτι σε δύο σημεία έχει μπαζωθεί ο δρόμος.
7. Στην Λήμνο δεν μπορεί να διαπιστωθεί ακόμα το μέγεθος της ζημίας καθότι ο χείμαρρος τρέχει ακόμα.
8.  Στον  δρόμο  προς  Βατούσενα  και  την  Ζωοδόχου  πηγής  υπάρχουν  τοπικά  ζημιές  και  μπαζωμένα
τμήματα.
9. Στο Φτελίο υπάρχουν ζημιές όπως μπαζωμένα τμήματα δρόμου, ένα φραγμένο τεχνικό, κατεστραμμένες
περιφράξεις από φερτά υλικά, ο χείμαρρος έχει προκαλέσει ζημιές σε ιδιοκτησίες και ο χωματόδρομος
στην παραλία έχει κοπεί.
Η  εκτέλεση  της  συγκεκριμένης  εργασίας  καθαρισμού  των  οδών,  φρεατίων,  τεχνικών  κλπ,  κρίνεται
επείγουσα και αναγκαία προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων και
πρέπει άμεσα να αποκατασταθεί η ασφαλής και ομαλή διέλευση των οχημάτων.
Οι εργασίες που πρέπει να εκτελεσθούν είναι οι ακόλουθες:
1. Αποκατάσταση του οδοστρώματος με ξεμπάζωμα από τα φερτά υλικά στον κεντρικό δρόμο και σε όλους
τους αγροτικούς δρόμους που προαναφέραμε.
2.  Μεταφορά και επίχωση με κατάλληλο υλικό ώστε να αποκατασταθούν οι διαβρώσεις στο οδόστρωμα
του κεντρικού δρόμου και των αγροτικών δρόμων.
3.  Ξεφράξιμο και καθαρισμός όλων των τεχνικών, φρεατίων και χανδάκων από τα φερτά υλικά στον
κεντρικό δρόμο και στους αγροτικούς δρόμους.
4. Εκτέλεση εργασιών όπου αλλού κρίνει απαραίτητο η Υπηρεσία.
Η εργασία θα πραγματοποιηθεί με την χρήση μηχανικών μέσων και εργατών. Τα μηχανήματα που θα
απαιτηθούν για την εκτέλεση της εργασίας είναι (Εκσκαφέας, Φορτωτής, GRADER, Φορτηγό) Θα τηρηθεί
ημερολόγιο  και  η  πληρωμή θα γίνει  απολογιστικά  ανάλογα με  τα ημερομίσθια  μηχανημάτων που θα
χρησιμοποιηθούν.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εργασίας είναι 15.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ 17%). 
Παρόλο που δεν υπάρχει η συγκεκριμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου, βάση του Άρθρου 158
παρ.  7  Ν.3463/2006  και  επειδή  συντρέχει  κατεπείγουσα  ανάγκη,  η  αναγκαία  τροποποίηση  του
προϋπολογισμού θα γίνει στην πρώτη, μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.
Ακολουθεί φωτογραφική αποτύπωση
Λαμβάνοντας υπόψη:
 Το Άρθρο 72 παρ. δ. σύμφωνα με το οποίο μία εκ των αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής

είναι να αποφασίζει αιτιολογημένα για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών σε
εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

 To Άρθρο 32 του Ν.4412/2016.
 Το Άρθρο 158 παρ. 7 Ν3463/2006 σύμφωνα με το οποίο 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.

 Το γεγονός ότι οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα.
 Το γεγονός ότι οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από

ευθύνη του Δήμου.
το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος εισηγείται θετικά για την Έγκριση
Τεχνικής  Περιγραφής,  Έγκριση  Δαπάνης  και  Διάθεση  Πίστωσης  για  την  κατεπείγουσα
αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις στο διάστημα 17-20
Νοεμβρίου του 2017»

Σύμφωνα  με  την  ανωτέρω  εισήγηση  του  Αυτοτελούς  Τμήματος  Τεχνικών  Υπηρεσιών  και
Περιβάλλοντος, η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 15.000.00 ευρώ. 
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Επειδή δεν είχε προβλεφθεί σχετικός Κ.Α στον προϋπολογισμό του 2017 θα γίνει τροποποίηση του
προϋπολογισμού και εγγραφή του σχετικού Κ.Α σε επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,
όπως άλλωστε προβλέπεται και στο άρθρο 158 παρ. 7 του ΚΔΚ σύμφωνα με το οποίο:
«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».

Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλείται η Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την απευθείας ανάθεση
της ανωτέρω σύμβασης λόγω κατεπείγοντος  για τους λόγους που προαναφέρθηκαν,  τη διάθεση της
πίστωσης και την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.

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

Ν.4412/2016
4. τις τεχνικές προδιαγραφές του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών
5. το γεγονός ότι δεν είχε προβλεφθεί σχετικός Κ.Α στον προϋπολογισμό του 2017 και σύμφωνα με το

άρθρο 158 παρ. 7 του ΚΔΚ θα πρέπει να γίνει τροποποίηση του προϋπολογισμού και εγγραφή του
σχετικού Κ.Α σε επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

6.  την ανωτέρω εισήγηση
7. τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, όπως αναφέρθηκαν στην ανωτέρω εισήγηση του αντιπροέδρου

και 
 οι οποίες οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα
 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
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Διαπιστώνει τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, όπως αναφέρθηκαν στην ανωτέρω εισήγηση του
αντιπροέδρου και 
 οι οποίες οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα
 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.

2. Εγκρίνει  την  ανάθεση  της  σύμβασης  κατεπείγουσας  αποκατάστασης  των  ζημιών  που
προκλήθηκαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις στο διάστημα 17-20 Νοεμβρίου του 2017.  με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, για τους λόγους
που προαναφέρθηκαν.

3. Επειδή δεν είχε προβλεφθεί σχετικός Κ.Α στον προϋπολογισμό του 2017 θα γίνει τροποποίηση του
προϋπολογισμού  και  εγγραφή  του  σχετικού  Κ.Α  σε  επόμενη  συνεδρίαση  της  Οικονομικής
Επιτροπής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 158 παρ. 7 του ΚΔΚ.
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4. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της παροχής υπηρεσιών  κατεπείγουσας αποκατάστασης των
ζημιών που προκλήθηκαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις στο διάστημα 17-20 Νοεμβρίου του
2017 του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος. 

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  88/2017
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βρατσάνος
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