
     

                            Εαγορά. 09-10-2020 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                             Αριθ.Αποθ 133/2020 

ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΔΗΟΤ     Αριθ πρωη.  10355                                                                                                                    

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ηο Πρακηικό 20ης /2020  Σακηικής σνεδρίαζης ηης 

Οικονομικής Δπιηροπής ηοσ Γήμοσ Εαγοράς - Μοσρεζίοσ 

ΘΕΜΑ: «Περί έγκριςησ Αποφάςεων Δημάρχου που ελθφιηςαν  για την αντιμετώπιςη 

ζημιών που προκλθιηκαν από ιεομηνίεσ». 

 

    ηε Εαγνξά, ζήκεξα, 09
ε 

 ηνπ κελόο Οθησβξίνπ 2020 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 

11:00   ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ  Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ ζπλήιζε  ύζηεξα 

από ηελ 10098/05-10-2020  πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ επηδόζεθε κε 

απνδεηθηηθό ζηα κέιε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή,  κε βάζε  τισ ςχετικζσ διατάξεισ  του  

άρθρου 77 του Ν. 4555/18.  

Αφοφ διαπιςτϊθηκε νόμιμη απαρτία, όπου  ςε ςφνολο επτά (7) μελϊν,   βρζθηκαν 

παρόντα  τα ζξι (6)  μζλη,  ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΣΕ                                                                        ΑΠΟΝΣΕ                           

1. ΚΟΤΣΑΦΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ                                         1.ΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ                            
2. ΟΤΛΔΑΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ                                                         
3. ΓΑΡΤΦΑΛΟΤ ΑΝΑΣΑΙΟ    
4. ΒΑΣΑΡΔΗ ΚΩΝ/ΝΟ 
5.  ΚΟΝΣΟΓΙΩΡΓΟ ΑΠΟΣΟΛΟ   
6. ΒΑΡΕΛΟΠΟΤΛΟ ΙΩΑΝΝΗ                                              

     

 

             Σα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ  Κρινάκη Γεϊργιο Δημοτικό Τπάλληλο. 

                                                                                                                 

                  

                   Ο πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εηζεγνύκελνο ην 08
o 

 ζέκα   τησ 

ημερήςιασ διάταξησ κατζθεςε προσ ζγκριςη τισ  υπ’ αριθμ. πρωτ. 9910, 10036/2020  

Αποφάςεισ του Δημάρχου, οι οποίεσ αποτελοφν αναπόςπαςτο κομμάτι τησ 

απόφαςησ αυτήσ και ανζφερε ότι με βάςη: 
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Α) 

 

1/. ηνπ άξζξνπ 26  παξ.  6  ηνπ  Ν.4412/2016  πξνβιέπεηαη:  «ηηο  εηδηθέο  

πεξηπηώζεηο  θαη πεξηζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ζην άξζξν 32, νη αλαζέηνπζεο 

αξρέο µπνξεί λα πξνζθεύγνπλ ζε δηαδηθαζία µε δηαπξαγµάηεπζε ρσξίο 

πξνεγνύµελε δεµνζίεπζε ή δηαγσληζµό». 

2/. ηνπ άξζξνπ 32 παξ.2 πεξ. γ΄ ηνπ Ν.4412/2016 πξνβιέπεηαη: « 2. Ζ δηαδηθαζία 

µε δηαπξαγµάηεπζε ρσξίο πξνεγνύµελε δεµνζίεπζε µπνξεί λα ρξεζηµνπνηείηαη 

γηα δεµόζηεο ζπµβάζεηο έξγσλ, πξνµεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ ζε νπνηαδήπνηε από ηηο 

θαησηέξσ πεξηπηώζεηο: 

γ) ζην µέηξν πνπ είλαη απνιύησο απαξαίηεην, εάλ ιόγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο 

νθεηιόµελεο ζε γεγνλόηα απξόβιεπηα γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή, δελ είλαη δπλαηή ε 

ηήξεζε ησλ πξνζεζµηώλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο αλνηθηέο, θιεηζηέο ή 

αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο µε δηαπξαγµάηεπζε. 

Οη πεξηζηάζεηο πνπ επηθαινύληαη νη αλαζέηνπζεο αξρέο γηα ηελ αηηηνιόγεζε ηεο 

θαηεπείγνπζαο αλάγθεο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα απνξξένπλ από δηθή ηνπο 

επζύλε». 

3/. ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1 δ ηνπ Ν.3852/2010, ζύµθσλα µε ηηο νπνίεο, µεηαμύ 

άιισλ αξµνδηνηήησλ, ε Οηθνλνµηθή Δπηηξνπή: «Απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ησλ 

δαπαλώλ θαη ηε δηάζεζε ησλ πηζηώζεσλ ηνπ πξνϋπνινγηζµνύ, εθηόο από εθείλεο 

πνπ ζύµθσλα µε ηηο θείµελεο δηαηάμεηο απνθαζίδεη ην δεµνηηθό ζπµβνύιην, θαζώο 

επίζεο απνθαζίδεη αηηηνινγεµέλα θαη γηα ηηο πεξηπηώζεηο απεπζείαο αλάζεζεο 

πξνµεζεηώλ, παξνρήο ππεξεζηώλ, εθπόλεζεο µειεηώλ θαη εθηέιεζεο έξγσλ ζε 

εμαηξεηηθά επείγνπζεο πεξηπηώζεηο». 

4/. ηνπ άξζξνπ 158 παξ.7 ηνπ Ν.3463/2006 πξνβιέπεηαη όηη γηα ηελ άµεζε 

απνθαηάζηαζε απξόβιεπησλ δεµηώλ ζε δίθηπα ύδξεπζεο, απνρέηεπζεο, άξδεπζεο, 

θσηηζµνύ θαη ζε δξόµνπο θαη ζηηο πεξηπηώζεηο απεπζείαο αλάζεζεο πξνµεζεηώλ, 

παξνρήο ππεξεζηώλ, εθπόλεζεο µειεηώλ θαη εθηέιεζεο έξγσλ όηαλ ζπληξέρεη 

θαηεπείγνπζα αλάγθε, εάλ δελ ππάξρεη ζηνλ πξνϋπνινγηζµό πίζησζε ή απηή πνπ 

ππάξρεη είλαη αλεπαξθήο, ε αλαγθαία ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζµνύ γίλεηαη 

ζηελ πξώηε, µεηά ηελ αλάζεζε, ζπλεδξίαζε ηνπ δεµνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ 

ζπµβνπιίνπ. 

5/. ην Άξζξν 13 ηνπ Ν. 3438/2006 ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ θαλνληθόηεηα 

ηεο ηηκήο θαη ηελ έθδνζε δειηίνπ πηζηνπνίεζεο ηηκώλ θαη ηνπ αξ. πξση. 

Π1/2110/2006 δηεπθξηληζηηθνύ εγγξάθνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο – Σκήκα 

Θεζκηθώλ Ρπζκίζεσλ πεξί εθαξκνγήο ηνπ παξαπάλσ Νόκνπ. Ζ ηηκνιόγεζε ζα 

γίλεηαη κόλν βάζεη ηεο κέζεο ηηκήο, όπσο απηή επίζεκα δηακνξθώλεηαη εκεξεζίσο, 

γηα έθαζην είδνο, από ην Παξαηεξεηήξην Σηκώλ Τγξώλ Καπζίκσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο. 

6/. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν.3852/10 (ΦΔΚ87/Α/2010 (Γ.Κ.Κ.) κε ηίηιν 

«Αξκνδηόηεηεο ηνπ Γεκάξρνπ» θαη εηδηθά ηελ παξάγξαθν 2 ζηελ νπνία 

αλαθέξεηαη όηη: «Όηαλ δεκηνπξγείηαη άκεζνο θαη πξνθαλήο θίλδπλνο ή απεηιείηαη 

άκεζε δεκία ησλ δεκνηηθώλ ζπκθεξόλησλ από ηελ αλαβνιή ιήςεο απόθαζεο, ν 

Γήκαξρνο κπνξεί λα απνθαζίζεη γηα ζέκαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηόηεηα ηεο 

νηθνλνκηθήο ή ηεο επηηξνπήο πνηόηεηαο δσήο. ηελ πεξίπησζε απηή νθείιεη λα 
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ππνβάιεη πξνο έγθξηζε ηε ζρεηηθή απόθαζή ηνπ θαηά ηελ επνκέλε ζπλεδξίαζε ηεο 

αληίζηνηρεο επηηξνπήο ηνπ Ν.3852/2010» 

7/. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 130 ηνπ Ν. 4270/2014 (πξώελ άξζξν 80 ηνπ λ. 

2362/1995, ην όξην ηνπ πνζνύ αλαπξνζαξκόζηεθε µε ηελ 2/59649/0026/17.10.2001 

Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ (ΦΔΚ 1427 Β΄)) θαηά ην νπνίν ε ζύλαςε 

ζύβαζεο είλαη ππνρξεσηηθή εάλ ε αμία ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζε πνζό άλσ ησλ 

2.500,00 επξώ. Οη αλσηέξσ δηαηάμεηο αθνξνύλ θαη ηνπο ΟΣΑ βι. Δι. πλ. Πξάμε 

405/2009 Σµ. 7. 

8/. Σνπ Νόκνπ 3463/2006 Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ΦΔΚ 114/4, 

3852/2010 Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο ΦΔΚ 87/Α, Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α 147/8-8-

2016) Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ. 

9/. Σν N. 4555/18 (ΦΔΚ 133/19.07.2018 ηεύρνο Α') : Μεηαξξύζκηζε ηνπ ζεζκηθνύ 

πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο - Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε 

ηεο πκκεηνρήο - Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ 

Ο.Σ.Α. [Πξόγξακκα «ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η»] - Ρπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό ηνπ 

πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΟΓΑ - Ρπζκίζεηο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε, ηαρύηεξε θαη εληαία άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε 

ηελ απνλνκή ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε - Λνηπέο δηαηάμεηο αξκνδηόηεηαο 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

 

Β) 

1/. Σα έθηαθηα δειηία επηθίλδπλσλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ 

2/. Σηο Άπνθάζεηο Πεξηθεξεηάξρε Θεζζαιίαο πεξί θήξπμεο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο-

Μνπξεζίνπ ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο 

3/. Σελ αλάγθε ηνπ Γήκνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ  θαη πξνκήζεηα πιηθώλ. 

Σν ιόγν πήξε ην κέινο ηεο επηηξνπήο θνο Βαξειόπνπινο Ησάλλεο θαη αλέθεξε όηη ζε 

πξνεγνύκελεο αλαζέζεηο ηνπ δεκάξρνπ είρακε δεηήζεη νη εξγαζίεο λα 

πξαγκαηνπνηνύληαη παξνπζία ησλ αληίζηνηρσλ  Πξόεδξσλ, νη νπνίνη ζα 

επηβεβαηώλνπλ εγγξάθσο ηελ νξζή εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ αιιά θαη ησλ πιηθώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ, έγγξαθν ην νπνίν ζα καο θνηλνπνηείηαη όηαλ ηηκνινγείηαη ε 

εξγαζία θαη εθδίδεηαη ην παξαζηαηηθό πιεξσκήο.  

Ο πξόεδξνο αλέθεξε όηη νη εξγαζίεο θαη ε πξνκήζεηα όπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο 

Απνθάζεηο ηνπ Γεκάξρνπ, εθηειέζηεθαλ κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο, ιόγσ 

ησλ ζενκεληώλ πνπ έπιεμαλ ηελ πεξηνρή καο θαη νη πξόεδξνη ησλ Σνπηθώλ 

Κνηλνηήησλ έιαβαλ γλώζε θαη ζε πνιιέο  πεξηπηώζεηο νη απνθαηαζηάζεηο έγηλαλ 

θαηόπηλ δηθώλ ηνπο εηζεγήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνύλ νη δεκόηεο καο. 

 

Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
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           αφοφ άκουςε την ειςήγηςη του Προζδρου και αφοφ ζλαβε υπόψη τησ, τισ 

διατάξεισ του άρθρου 3  του Ν. 4623/19  και όλα τα ςτοιχεία που τζθηκαν υπόψη 

τησ: 

 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

Εγκρίνει τισ υπ’ αριθμ. πρωτ. :   9910, 10036/2020 Αποφάςεισ Δημάρχου, οι οποίεσ 

αποτελοφν αναπόςπαςτο κομμάτι τησ απόφαςησ . 

Σο μζλοσ τησ επιτροπήσ κοσ Βαρελόπουλοσ Ιωάννησ, καταψήφιςαν ςφμφωνα με την 

ειςήγηςη.  

 

Η απόυαση αυτή πήπε αύξοντα απιθμό 133/2020 

Αθνύ αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο. 

Ο πξόεδξνο                                                                          Σα κέιε 

(ππνγξαθή)                                                                        (ππνγξαθέο) 

 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

 
Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ 

& 

ΓΖΜΑΡΥΟ ΕΑΓΟΡΑ – ΜΟΤΡΔΗΟΤ 

 

 
                            ΚΟΤΣΑΦΣΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ  
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