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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                          

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 14ης/19-04-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

Βελβεντού. 

Αριθ. απόφασης: 66/2021 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης  10/2020 και Προσφυγή στη διαδικασία με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την κατασκευή του 

έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ " 

 

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 19η του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα της 

εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, 

συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, λόγω των μέτρων προστασίας από τη 

διασπορά του κορωνοϊού,  ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 1293/15-04-2021 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 τα επτά (7): 

Παρόντες                                                        Απόντες 

1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος   

2 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος   

3 Τσέγκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος   

4 Αγγέλης Δημήτριος   

5 Εμμανουήλ Δημήτριος   

6 Καμκούτης Θωμάς   

7 Τέτος Νικόλαος   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου 

Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. 

 Η εισήγηση για το 2ο θέμα, η οποία είχε αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στα μέλη, ανέφερε τα εξής:  

Στις 13-08-2020 με το υπ’ αριθμ’ πρωτ: 6225/13-8-2020, της Γενικής 

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 9ΓΣΤ46ΜΤΛΒ-ΑΧΑ) κηρύχτηκε η περιοχή της 

Κοινότητας Καταφυγίου  σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως 

και 08 Φεβρουαρίου 2021, λόγω της θεομηνίας που έπληξε το Δήμο Βελβεντού από την 

5η έως και 8η Αυγούστου 2020. 

Η ένταση και η διάρκεια της βροχόπτωσης προκάλεσε εκτεταμένες 

κατολισθήσεις, διάβρωση του εδάφους και υποχώρηση του οδικού δικτύου. Με την 

υποχώρηση του εδάφους δημιουργήθηκαν φθορές στο εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης του 

οικισμού Βελβεντού, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι βρέθηκαν εκτεθειμένοι αγωγοί 

του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης, θέτοντας ως επιτακτική ανάγκη την αποκατάσταση 

των φθορών για την απρόσκοπτη υδροδότηση του οικισμού. 

 

Ο Δήμος Βελβεντού με το υπ’ αριθμ’ 2519/7-9-2020 έγγραφό του υπέβαλε στο 

ΥΠΕΣ αίτημα συνοδευόμενο από τεχνικό δελτίο για την χρηματοδότηση  των 

απαιτούμενων έργων αποκατάστασης βλαβών. Στο τεχνικό δελτίο περιλαμβάνονταν τα 

κάτωθι φυσικά αντικείμενα: 

1. Αντικατάσταση τμήματος του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης μήκους περί 

το 1,00km, με νέα όδευση του αγωγού μεταφοράς νερού και με την κατασκευή 

αντλιοστασίου ανύψωσης, ενδεικτικού κόστους 700.000,00 ευρώ 

2. Πλήρης αποκατάσταση της υφιστάμενης υδρευτικής γεώτρησης της 

περιοχής, ενδεικτικού κόστους 30.000,00 ευρώ 
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3. Τοποθέτηση Υδροστροβίλου επί της όδευσης του εξωτερικού αγωγού 

μεταφοράς νερού για την ελαχιστοποίηση του μακροχρόνιου κόστους λειτουργίας του 

αντλιοστασίου ανύψωσης και την εξασφάλιση ενέργειας για τη λειτουργία αυτού, 
ενδεικτικού κόστους 280.000,00 ευρώ 

4. Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού (τεχνικού) ομβρίων υδάτων, από 

οπλισμένο σκυρόδεμα, στην περιοχή της κατολίσθησης, ενδεικτικού κόστους 

110.000,00 ευρώ 

5. Αντικατάσταση λοιπών τμημάτων αγωγών του εξωτερικού δικτύου 

ύδρευσης του οικισμού Βελβεντού, τα οποία έχουν υποστεί φθορές, ενδεικτικού κόστους 

790.000,00 ευρώ 

6. Αποκατάσταση / Επισκευή δεξαμενών υδραγωγείου, ενδεικτικού κόστους 

72.000,00 ευρώ 

Το συνολικό ενδεικτικό κόστος ανέρχονταν στο ποσό του 1.982.000,00€. 

 

Με το 155/26-1-2021 έγγραφο ο Δήμος ζήτησε την παράταση ισχύος της 

Απόφασης κήρυξης της Δημοτικής Κοινότητας Καταφυγίου σε Κατάσταση Έκτακτης 

Ανάγκης αφού οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή λόγω του υψομέτρου δεν επέτρεπαν 

εργασίες την χειμερινή περίοδο.  

Με την 889/5-2-2021 Απόφαση εγκρίθηκε η παράταση της κήρυξης της περιοχής 

Καταφυγίου σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης έως 8-8-2021. 

Με την 9444/8-2-2021 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκε για το 

εν λόγω έργο αρχικά χρηματοδότηση 500.000,00 ευρώ  

 

Η τεχνική υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα, τα τεχνικά στοιχεία 

και μελέτες που είχε στη διάθεσή της, τα περιορισμένα χρονικά όρια και την αδυναμία 

συλλγής επί τόπου δεδομένων λόγω των καιρικών συνθηκών της περιοχής, συνέταξε τη 

μελέτη 10/2020 του έργου με τίτλο : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» . 

Το έργο περιλαμβάνει τα κάτωθι διακριτά τμήματα : 

1. Αντικατάσταση τμήματος του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης μήκους περί το 

1,00km, με νέα όδευση του αγωγού μεταφοράς νερού και με την κατασκευή 

αντλιοστασίου ανύψωσης.  

2. Τοποθέτηση Υδροστροβίλου επί της όδευσης του εξωτερικού αγωγού μεταφοράς 

νερού για την ελαχιστοποίηση του μακροχρόνιου κόστους λειτουργίας του 

αντλιοστασίου ανύψωσης και την εξασφάλιση ενέργειας για τη λειτουργία αυτού 

3. Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού (τεχνικού) ομβρίων υδάτων, από οπλισμένο 

σκυρόδεμα, στην περιοχή της κατολίσθησης 

Η μελέτη περιλαμβάνει εκείνα τα φυσικά αντικείμενα του τεχνικού δελτίου τα 

οποία ιεραρχικά ήταν τα πιο επείγοντα και για τα οποία υπήρχαν δεδομένα και στοιχεία 

ώστε να συνταχθεί μελέτη. 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 927.419,35€ 

(χωρίς ΦΠΑ 24%) και 1.150.000,00€ με ΦΠΑ .  

 

Το έργο εμπίπτει  στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων CPV:  

45231300-8 - Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης. 

 

 

Επειδή το τελευταίο εξάμηνο μέχρι να ολοκληρωθεί η μελέτη  και να αποφασιστεί 

μια αρχική έγκριση χρηματοδότησης από το υπουργείο (αναγκαία  λόγω του κόστους 

του έργου), η κατάσταση ειδικά στο σημείο κατολίσθησης κι αποκάλυψης αγωγών 

επιδεινώθηκε, ενώ   τρεις φορές διακόπηκε η υδροδότηση του οικισμού Βελβεντού από 

βλάβη του αγωγού στο σημείο αυτό. 

  Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και 

ιδιαίτερα το άρθρο 32 όπως ισχύει και δεδομένης : 

α) της κήρυξης της Δημοτικής Κοινότητας Καταφυγίου σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης 

έως τις 8 Αυγούστου του 2021 και  

β) του καθημερινού κινδύνου για περαιτέρω ζημιές στο εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης του 

οικισμού (σε ένα ορεινό υπόβαθρο με συχνές εδαφικές ολισθήσεις-μετακινήσεις), που 

στην περίπτωση αυτή οι ζημιές θα επιφέρουν τη διακοπή υδροδότησης του οικισμού του 
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Βελβεντού, θεωρείται αναγκαία η άμεση δράση με την κατασκευή έργων προς 

εξασφάλιση της απρόσκοπτης υδροδότησης του οικισμού του Βελβεντού. 

   

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή 

Α. Να εγκρίνει τη μελέτη του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» προϋπολογισμού 927.419,35€ (χωρίς ΦΠΑ 24%) και 

1.150.000,00€ με ΦΠΑ όπως συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία και έλαβε  αριθμό 

10/2020. 

Β. Να επιλέξει την Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση με βάση το ν. 4412/2016 άρθρο 32 παρ.2γ για την εκτέλεση του έργου 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ " προϋπολογισμού 

927.419,35€ (χωρίς ΦΠΑ 24%) και 1.150.000,00€ με ΦΠΑ, λαμβάνοντας υπόψη την 

κατεπείγουσα ανάγκη η οποία προέκυψε από απρόβλεπτο γεγονός (θεομηνία) και λόγω 

αυτών των  συνθηκών δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται 

για ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία λαμβάνοντας υπόψη και την πιθανότητα υποβολής 

προσφυγών.   

Γ.  Να συγκροτήσει  τριμελές όργανο διαπραγμάτευσης 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». 

 

 Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση, έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις 

στο συζητούμενο θέμα, και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και  

 Το Ν. 4623/2019, άρθρο 3 παρ. 1 

 Την με την αρ πρωτ. 6225/13-8-2020 (ΑΔΑ:9ΓΣΤ46ΜΤΛΒ-ΑΧΑ) Απόφαση του Γ.Γ. 

Πολιτικής Προστασίας 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα των άρθρων 32 παρ. 2 περ. γ, 

32Α και 221 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 

 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 “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”....). 

 Την παρ. 7 του άρθρου 158 του 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»] 

 Το αίτημα Ανάληψης Δαπάνης με αριθμό 21/19-4-2021 και αρ. πρωτ. 1316/2021 

(21REQ008490123 2021-04-19) 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει τη μελέτη του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» προϋπολογισμού 927.419,35€ (χωρίς ΦΠΑ 24%) και 

1.150.000,00€ με ΦΠΑ όπως συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία και έλαβε  αριθμό 

10/2020. 
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Β. Επιλέγει την Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση με βάση το ν. 4412/2016 άρθρο 32 παρ.2γ για την εκτέλεση του έργου 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ προϋπολογισμού 

927.419,35€ (χωρίς ΦΠΑ 24%) και 1.150.000,00€ με ΦΠΑ, λαμβάνοντας υπόψη την 

κατεπείγουσα ανάγκη η οποία προέκυψε από απρόβλεπτο γεγονός (θεομηνία) και λόγω 

αυτών των  συνθηκών δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται 

για ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία.   

Γ.  Συγκροτεί  τριμελές όργανο για τη διεξαγωγή της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το 

άρθρο 32 Α του Ν.4412/2016 αποτελούμενο από τεχνικούς υπαλλήλους του Δήμου 

Βελβεντού και συγκεκριμένα την Ειρήνη Αγγέλη Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε, τον Χαρίλαο 

Γάγα Αγρ. Τοπογράφο Μηχανικό Π.Ε και την Ευανθία Μαλιούση Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. 

Η επιτροπή αυτή θα εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή για κάθε θέμα που 

ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης. 

 

 
          Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 66/2021. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

ακολούθως. 

Ο Πρόεδρος 

(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 

(υπογραφές) 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό, 19 Απριλίου 2021 

Ο Πρόεδρος  

 

 

 

Μανώλης Κ. Στεργίου 

Δήμαρχος Βελβεντού 
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