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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ     
   

ΑΠΟΦΑΣΗ   64/2020
Της 10ης τακτικής συνεδρίασης που έγινε στις 12-05-2020 ημέρα

Τρίτη και ώρα 10:00΄ π.μ στο Δημοτικό κατάστημα.

Στην Αίγινα σήμερα  12-05-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00΄ π.μ συνεδρίασε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός
Οινώνης 3 – 1ος όροφος) στην αίθουσα συνεδριάσεων μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή μετά την με
αριθμό 5574/08-05-2020  πρόσκλησης του Προέδρου της, Δημάρχου κ. Ιωάννη Ζορμπά, που δόθηκε νόμιμα.

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντα μέσω   τηλεδιάσκεψης   τα μέλη:  

1. Ζορμπάς Ιωάννης, Δήμαρχος – Πρόεδρος της Ο.Ε, .
2. Τζίτζης Φίλιππος,  Δημ. Σύμβουλος – Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
3. Μούρτζης  Αντώνιος,  Αντιδήμαρχος – τακτικό μέλος της Ο.Ε.
4. Σκαλτσιώτης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος – τακτικό μέλος της Ο.Ε.
5. Κουκούλη Μαρία, Δημ. Σύμβουλος – τακτικό μέλος της Ο.Ε.
6. Κουκούλης Παναγιώτης, Δημ. Σύμβουλος – τακτικό μέλος της Ο.Ε.
7. Μαρμαρινός Σταμάτης, Δημ. Σύμβουλος – τακτικό μέλος της Ο.Ε.

Απόντες:
ΟΥΔΕΙΣ 
 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται :
1) Ο Δημοτικός Υπάλληλος κ. Χρήστος Γ. Σκαφιδάς, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
Ακολούθως  είπε  τα  εξής:  Κρίνεται   αναγκαία  η  συζήτηση των  κατεπειγόντων  θεμάτων  εκτός  της  ημερήσιας
διάταξης που αφορούν κατά κύριο λόγο τον ομαλό εφοδιασμό της Αίγινας με το υπέρτατο αγαθό του νερού. Καλώ
τα  μέλη  της  Ο.Ε  να  αποφασίσουν  για  τον  κατεπείγοντα  χαρακτήρα  των  κατεπειγόντων  θεμάτων  εκτός  της
ημερήσιας διάταξης. 

Η  Ο.Ε  αφού  έλαβε  υπόψη  της  την  εισήγηση  του  Προέδρου  της,  τις  διατάξεις  του  Ν.  3852/2010   και  του
Ν.3463/2006,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι, ομόφωνα
Επί 7 παρισταμένων μελών

Κρίνει ότι τα θέματα εκτός ημερησίας διάταξης της συνεδρίασης έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα.

2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:  Απόφαση αριθμός 64/2020

« Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση για την  Μεταφορά πόσιμου νερού στη Νήσο Αίγινα, ύστερα από
ΆΓΟΝΟ  ηλεκτρονικο διαγωνισμό μέσω πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 90341απο 06-04-
2020. »

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Ο.Ε τα εξής:

1. Την υπ αριθμ. 63.2020 απόφαση της Ο.Ε με θέμα : Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση για την μεταφορά
πόσιμου νερού στη νήσο Αίγινα,  από την υπογραφή της συμβάσεως και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού  ή
λήξεως της διαγωνιστικής διαδικασίας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μεσώ πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με
συστημικό αριθμό 90341απο 06-04-202., στην οποία αποφασίσθηκε με 5 θετικές ψήφους επί των 7 παρισταμένων
μελών της,
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Ι. Την  απευθείας  ανάθεση  της  μεταφοράς  πόσιμου  νερού  στη  νήσο  Αίγινα,  στην  Ναυτική  Εταιρεία  “ΛΕΒΕ  ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΥΔΡΟΦΌΡΩΝ ΠΛΟΊΩΝ”  με ΑΦΜ. 996794109 ΔΟΥ ΠΛΟΊΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ οδός Μαρίας Κιουρί Τ.Κ 18863 και τηλ.
210 4632677 fax. 2104632676 από την υπογραφή της συμβάσεως και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού ή λήξεως της διαγωνιστικής
διαδικασίας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μεσώ πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 90341/06-04-2020, με τιμή ανά
κυβικό μέτρο 1,91 €  ευρώ πλέον ΦΠΑ, τιμή χρέωσης ανά κυβικό μέτρο μεταφερόμενης ποσότητας νερού, σύμφωνα με την
μελέτη 38/2020 από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής ..  
  
ΙΙ. Τα κυβικά της μεταφερόμενης ποσότητας νερού που θα απαιτηθούν κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα εκτιμάται  ότι θα
ανέλθουν στα 104.700 m3 και η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 199.977,00 € πλέον του ΦΠΑ.

ΙΙΙ. Η δαπάνη θα καλυφθεί  από πίστωση που θα προβλεφθεί στον Κ.Α 02.25.6142.01 του προϋπολογισμού του Δήμου μας
οικονομικού έτους 2020 που αφορά την μεταφορά πόσιμου νερού στο Δήμο Αίγινας.

ΙV. Εξουσιοδοτείται ο κ. Δήμαρχος ή ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

ΑΡΝΗΤΙΚΆ στη πρόταση εισήγησης ψήφισαν ο Δημοτικοί Σύμβουλοι και τακτικά Μέλη της Ο.Ε   Κουκούλης Παναγιώτης
και Τζίτζης Φίλιππος (βλέπε τη παρ. 8 του αρ. 77 του ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1.α του αρ. 12 του
ν. 4623/2019) .

2. Την υπ αριθμ. 66.2020 απόφαση της Ο.Ε με θέμα : Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε από
την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης,  του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “Μεταφορά
πόσιμου  νερού  στη  νήσο  Αίγινα  με  υδροφόρα  πλοία  για  το  έτος  2020”,  συνολικής  προϋπολογισθείσας
δαπάνης 3.056.000,00 € χωρίς ΦΠΑ 24% (ΦΠΑ: 733.440,00 €, δαπάνη με ΦΠΑ 24%: 3.789.440,00 €), μεσώ
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 90341. Σύμφωνα με την υπ. αρ. 4344/03.04.2020, και με
ΑΔΑΜ  20PROC006525317  2020-04-04  διακήρυξη  ,  στην  οποία  αποφασίσθηκε  ΟΜΌΦΩΝΑ  με  7  θετικές
ψήφους επί των  παρισταμένων μελών της,
Ι. Εγκρίνει  το  ανωτέρω  Πρακτικό  με  αριθμ.  πρωτ.  5570/08-05-2020  Αποσφράγισης,  Διενέργειας  και  Αξιολόγησης
Δικαιολογητικών,Τεχνικών Προσφορών που αφορά την “Μεταφορά πόσιμου νερού στη νήσο Αίγινα με υδροφόρα πλοία για το
έτος 2020”, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.056.000,00 € χωρίς ΦΠΑ 24% (ΦΠΑ: 733.440,00 €, δαπάνη με ΦΠΑ
24%: 3.789.440,00 €), μεσώ πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 90341. Σύμφωνα με την υπ. αρ. 4344/03.04.2020,
και με ΑΔΑΜ 20PROC006525317 2020-04-04 διακήρυξη. »

ΙΙ. Την ανάδειξη του αναφερόμενου διαγωνισμού ως Άγονος, διότι δεν υποβλήθηκε ηλεκτρονικά καμία προσφορά. 

Ακολούθως ο Πρόεδρος της Ο.Ε είπε τα εξής:

1. Επειδή ο Διεθνής Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την “Μεταφορά Ποσίμου Νερού στη Νήσο
Αίγινα  με  Υδροφόρα  Πλοία  για  τα  έτη  2020”  είναι  σε  εξέλιξη  και  καθορίστηκε  και  διεξήχθη  με  χρήση  της
πλατφόρμας του (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr,  είναι Άγονος,  διότι  δεν
υποβλήθηκε ηλεκτρονικά καμία προσφορά. 

2.  Επειδή  τίθενται  λόγοι  δημοσίου  συμφέροντος  που  καθιστούν  αναγκαία  την  υπογραφή  νέας  συμβάσεως  με
απευθείας ανάθεση. Οι λόγοι δημοσίου συμφέροντος συνίστανται στην αποστέρηση επί μακρόν του υπέρτατου
αγαθού του νερού και την διακινδύνευση της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων των περιοχών της πόλης της
Αίγινας, καθώς επίσης για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19,
για τη στήριξη της κοινωνίας,  το νερό είναι απαραίτητο για την προσωπική άλλα και δημοσιά απολύμανση και
ψεκασμούς.
   
Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία  της “Μεταφοράς
πόσιμου νερού στη νήσο Αίγινα, από την υπογραφή της συμβάσεως και για 12 ημερολογιακούς μήνες”, σύμφωνα
με  τους  όρους  της  από  03-04-2020  με  Αριθ.  Πρωτ  4344/2020  (ΑΔΑΜ  20PROC006525317  2020-04-04)
διακήρυξης, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μεσώ πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 90341/06-04-
2020, με  τιμή  ανά  κυβικό  μέτρο 1,91  €  ευρώ  πλέον  ΦΠΑ,  τιμή  χρέωσης  ανά  κυβικό  μέτρο  μεταφερόμενης
ποσότητας νερού και  σύμφωνα με την μελέτη 38/2020 από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής .

Η Ο.Ε αφού άκουσε την ενημέρωση του Προέδρου, έλαβε υπόψη της τις διατάξεις : 
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 του αρθ. 72 του Ν. 3852/2010 για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, Πρόγραμμα Καλλικράτης, 

 τις διατάξεις του N. 3463/2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, 
 τις τοποθετήσεις των μελών της Ο.Ε και μετά από διαλογική συζήτηση,  
 την διαδικασία  που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ Ε.Ε και 2014/25/Ε.Ε)»  καθώς 
και κάθε κείμενη νομοθεσία που αφορά το αντικείμενο αυτής της μελέτης.                          

  
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι,   επί των 7 παρισταμένων μελών της Ο.Ε

Με 5 θετικές ψήφους

Ι. Με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης την υπηρεσία για την “Μεταφορά πόσιμου νερού στη νήσο Αίγινα με
υδροφόρα πλοία για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της συμβάσεως και για 12 ημερολογιακούς μήνες”,
σύμφωνα με τους όρους της από 03-04-2020 και με Αριθ. Πρωτ 4344/2020 (ΑΔΑΜ 20PROC006525317 2020-04-
04) διακήρυξης, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μεσώ πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 90341/06-
04-2020,  με τιμή χρέωσης ανά κυβικό μέτρο μεταφερόμενης ποσότητας νερού  1,91 €  ευρώ πλέον ΦΠΑ,  και
σύμφωνα με την μελέτη 38/2020 από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής .
  
ΙΙ. Τα  κυβικά  της  μεταφερόμενης  ποσότητας  νερού  που  θα  απαιτηθούν  κατά  το  ανωτέρω  χρονικό  διάστημα
εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 1.600.000 m3 και η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 3.056000,00 € πλέον
του ΦΠΑ.

ΙΙΙ. Η δαπάνη θα καλυφθεί από πίστωση που θα προβλεφθεί στον Κ.Α 25.6142.01 του προϋπολογισμού του Δήμου
μας οικονομικού έτους 2020 που αφορά την μεταφορά πόσιμου νερού στο Δήμο Αίγινας.

Αρνητικά στη πρόταση εισήγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και τακτικά Μέλη της Ο.Ε
Τζίτζης Φίλιππος και Κουκούλης Παναγιώτης  (βλέπε τη παρ. 8 του αρ. 77 του ν. 4172/2013, όπως
τροποποιήθηκε με την παρ. 1.α του αρ. 12 του ν. 4623/2019) .

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  64/2020.
Για πίστωση συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται. 

 Ο Πρόεδρος της Ο.Ε                                                                          Τα Μέλη  της Ο.Ε      
     Ζορμπάς Ιωάννης,                                                                        Μούρτζης  Αντώνιος,  

                                                                 Σκαλτσιώτης Γεώργιος, 
                                                                  Κουκούλη Μαρία, Δημ. 

                                                                    Κουκούλης Παναγιώτης, 
                                                       Τζίτζης Φίλιππος                                                                                                                

                                                                  Μαρμαρινός Σταμάτης

                                                   Ακριβές απόσπασμα

                                                      Ο  Πρόεδρος της Ο.Ε
                                                                                                          Ζορμπάς Ιωάννης     
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