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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 12ης / 17-7-2020 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Βελβεντού. 

 

 Αριθ. απόφασης: 51 / 2020 

 

 

ΘΕΜΑ: 
Έγκριση μελέτης 02/2020, επιλογή διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας 

σύμβασης για την αποκατάσταση μνημείου πεσόντων Καταφυγίου. 

   

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 17η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2020, ημέρα της 

εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12.00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς (τηλεφωνικά), στο Δημαρχείο 

Βελβεντού,  ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 1811/13-7-2020 πρόσκληση του  Προέδρου 

που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 

παρόντα και τα επτά (7): 

Παρόντες                                                        Απόντες 

1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος   

2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος   

3 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος   

4 Αγγέλης Δημήτριος   

5 Εμμανουήλ Δημήτριος   

6 Τσέγκος Νικόλαος   

7 Τέτος Νικόλαος   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου 

Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 

Στην Κοινότητα Καταφυγίου σε δημοτικό χώρο, απέναντι από το Δημοτικό 

Σχολείο Καταφυγίου υπάρχει μνημείο από το έτος 1985, το οποίο από το 2017 

παρουσίασε στα θεμέλιά του εκτεταμένες φθορές και ορατό τον κίνδυνο κατάρρευσης.  

Με την απόφαση 64/2020 το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Βελβεντού 

αποφασίστηκε η «Αντιστήριξη Μνημείου Πεσόντων κατά την περίοδο 1940-1944 στον 

οικισμό Καταφυγίου» ώστε να διαφυλαχθεί το μνημείο από πιθανή κατάρρευση 

σύμφωνα με τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.  

Συντάχθηκε η  από 11/6/2020 τεχνική έκθεση  η οποία περιλάμβανε τις 

απολύτως απαραίτητες εργασίες  για την προστασία του μνημείου. Σημειωτέον ότι 

όπισθεν του μνημείου υπάρχει μικρός χώρος που επίσης ανήκει στην ιδιοκτησία του 

Δήμου και από εκείνο το σημείο μπορούν να γίνουν οι περισσότερες εργασίες 

αποκατάστασης.    

Μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα της 6ης προς 7ης Ιουλίου 2020 που έπληξαν 

το Δήμο Βελβεντόύ μετά από αυτοψία της τεχνικής υπηρεσίας  διαπιστώθηκε ότι ο 

κίνδυνος πτώσης του μνημείου είναι πολύ μεγάλος και η αποκατάστασή του με τις 

εργασίες που περιλαμβάνονταν στην από 11/6/2020 τεχνική έκθεση δεν επαρκούν. Για 

το λόγο αυτό συντάχθηκε  η μελέτη τεχνικού έργου με αριθμό 2/2020.  

Επισημαίνεται ότι προκειμένου να διασωθεί το μνημείο, το έργο πρέπει να 

κατασκευαστεί άμεσα.  

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την απόφαση 64/2020 του Δ.Σ του Δήμου Βελβεντού 

2. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδιαίτερα το άρθρο 

32 παρ.2 γ και το άρθρο 32Α όπως προστέθηκε με το Ν. 4605/2019 άρθρο 43 παρ.1. 

3. Το Ν. 4623/2019, άρθρο 3 παρ. 1 και  

4. την εγκύκλιο ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΝΣα/οικ.68559/Φ.ΕΓΚΥΚΛ.18/19-10-16 ( ΑΔΑ: 

7ΛΜ746530Ξ-ΖΨ7) : Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή του ν. 4412/2016 
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“Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, με την οποία ορίζεται ότι : “...12) Σε περιπτώσεις 

κατεπείγουσας ανάγκης με απρόβλεπτο χαρακτήρα, π.χ. φυσικές καταστροφές, είναι 

δυνατή η εφαρμογή του άρθρου 32 του νόμου, για την προσφυγή στη διαδικασία με 

διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, αντί του άρθρου 118”....). 

Προτείνεται προς την Οικονομική Επιτροπή, ως το αρμόδιο συλλογικό όργανο η 

λήψη απόφασης για : 

Α. Την  έγκριση της 2/2020 μελέτης του έργου με τίτλο « Αποκατάσταση 

μνημείου Πεσόντων οικισμού Καταφυγίου» προϋπολογισμού 13.221,85 € 

Β. Την  επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 γ του Ν. 4412/2016 για το 

έργο « Αποκατάσταση μνημείου Πεσόντων οικισμού Καταφυγίου» λαμβάνοντας υπόψη 

την κατεπείγουσα ανάγκη αντιστήριξης του μνημείου η οποία προέκυψε από 

απρόβλεπτο γεγονός (θεομηνία 6ης & 7ης Ιουλίου 2020) και λόγω αυτών των  

συνθηκών δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για άλλη 

διαγωνιστική διαδικασία.   

Γ. Την επιλογή συγκρότησης τριμελούς οργάνου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 32 Α του Ν.4412/2016  στην περίπτωση γ΄ της παρ. 2 

του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 ‘δεν απαιτείται προηγούμενη πρόσκληση και η 

διαδικασία διεξάγεται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συναλλαγής. Η 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης γίνεται από τριμελές όργανο, το οποίο συγκροτείται 

από την Αναθέτουσα Αρχή και εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα 

που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης’ . 

Δ. Την εγγραφή του έργου «Αποκατάσταση μνημείου Πεσόντων οικισμού 

Καταφυγίου» στο Τεχνικό Πρόγραμμα.  

Ε. Αν απαιτηθεί η είσοδος και η κυκλοφορία του εργαζόμενου προσωπικού στο 

γειτονικό ακίνητο ή η παροδική τοποθέτηση σ' αυτό εγκαταστάσεων ή οικοδομικού 

υλικού, θα εφαρμοστεί το άρθρο 1018 του Αστικού Κώδικα και συγκεκριμένα θα 

αποζημιωθεί ο κύριος του γειτονικού ακινήτου σε περίπτωση πρόκλησης ζημίας. Στην 

προκειμένη περίπτωση η απομάκρυνση των προϊόντων της έως τώρα κατακρήμνισης 

δημιουργεί όφελος σε τμήμα της όμορης ιδιοκτησίας που καταλαμβάνει.    

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση, έθεσε τις 

απόψεις και τις προτάσεις στο συζητούμενο θέμα και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω 

εκτεθέντα στοιχεία, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει την 2/2020 μελέτη του έργου «Αποκατάσταση μνημείου Πεσόντων 

οικισμού Καταφυγίου» προϋπολογισμού 13.221,85 € 

 

Β. Επιλέγει την διαδικασία ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 γ του Ν. 4412/2016 για το έργο 

«Αποκατάσταση μνημείου Πεσόντων οικισμού Καταφυγίου» λαμβάνοντας υπόψη την 

κατεπείγουσα ανάγκη αντιστήριξης του μνημείου η οποία προέκυψε από απρόβλεπτο 

γεγονός (θεομηνία 6ης & 7ης Ιουλίου 2020) και λόγω αυτών των  συνθηκών δεν είναι 

δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για άλλη διαγωνιστική 

διαδικασία. 

 

Γ. Συγκροτεί Τριμελές όργανο παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 32α του 

Ν.4412/2016  στην περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 

αποτελούμενο από τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βελβεντού και 

συγκεκριμένα τον Γάγα Χαρίλαο Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό ως Πρόεδρο, την 

Αγγέλη Ειρήνη Πολιτικό Μηχανικό και την Μαλιούση Ευανθία Πολιτικό Μηχανικό ως 

μέλη για να προβεί στη διαδικασία διαπραγμάτευσης.  

 

Δ. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την εγγραφή του έργου «Αποκατάσταση 

μνημείου Πεσόντων οικισμού Καταφυγίου» στο Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων του Δήμου 

Βελβεντού έτους 2020.  

 

Ε. Αν απαιτηθεί η είσοδος και η κυκλοφορία του εργαζόμενου προσωπικού στο 

γειτονικό ακίνητο ή η παροδική τοποθέτηση σ' αυτό εγκαταστάσεων ή οικοδομικού 
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υλικού, θα εφαρμοστεί το άρθρο 1018 του Αστικού Κώδικα και συγκεκριμένα θα 

αποζημιωθεί ο κύριος του γειτονικού ακινήτου σε περίπτωση πρόκλησης ζημίας. Στην 

προκειμένη περίπτωση η απομάκρυνση των προϊόντων της έως τώρα κατακρήμνισης 

δημιουργεί όφελος στο τμήμα της όμορης ιδιοκτησίας που καταλαμβάνει.    

     

   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 51 / 2020 

 Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

ακολούθως.  

Ο Πρόεδρος 

(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 

(υπογραφές) 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Βελβεντό,  17 Ιουλίου  2020 

Ο Πρόεδρος 
 

Μανώλης Κ. Στεργίου 

Δήμαρχος Βελβεντού 
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