
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 

Εκ του Πρακτικού της αριθ.  28/ 2016 Συνεδριάσεως 

της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ 

 

Αριθ. Αποφ. 223/2016       Π ε ρ ί λ η ψ η    

 

«Απευθείας ανάθεση της εκτέλεσης του 

έργου ‘Αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης 

Τ.Κ. Βαλτοτοπίου ΄΄  ποσού 38.039,54 € 

(αναστροφή υποχρέωσης Φ.Π.Α. από τον 

ανάδοχο)» 

 

Στο Χρυσό σήμερα 14 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα  13:00 στο Δημοτικό 

Κατάστημα του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, ύστερα από την 16860/09-12-

2016 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, 

σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010. 

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

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ      ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

1. Νότας Δημήτριος              Πρόεδρος       

2. Μπάλτσιος Βύρων          Αντ/δρος         1 . Πυρινή Δ.    Μέλος 

3. Παπαστεφάνου Σωτήριος  Μέλος           

4. Κετσετζής Μιχαήλ               ‘’ 

5. Στόικος Γεώργιος                ‘’ 

6. Χατζηλάρης Δημήτριος      ‘’ 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Καραγκιόζη Αναστασία υπάλληλο του Δήμου. 

 

Ο Πρόεδρος  της Ο.Ε. εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερησίας διάταξης 

έθεσε υπόψη της Οικονομικής  Επιτροπής: Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1δ του 

Ν.3852/2010 , η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της 

οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. Ειδικότερα σύμφωνα με την παρ. 1δ αποφασίζει 

για την έγκριση των δαπανών και την 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. 

Σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ.7 του Ν.3463/2006 Κύρωση του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων ορίζεται, ότι σε περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης 

προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων όταν 

συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή 
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αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκείς, η αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισμού 

γίνεται στην πρώτη, μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου . 

Σύμφωνα με το αριθμ.πρωτ.30/039/000/9022/2016 έγγραφο του Γενικού 

Χημείου του Κράτους στις 19-09-2016, έκθεση εξέτασης δείγματος νερού 

ανθρώπινης κατανάλωσης γεώτρησης Ν.Α οικισμού Τ.Κ. Βαλτοτοπίου, παράμετρος 

που εξετάσθηκε αρσενικό και μέθοδος εξέτασης ατομική απορρόφηση με τεχνική 

υδριδίων, αποτέλεσμα 123 με νομοθετικό όριο 10 μg/l και γνωμάτευση δείγμα νερού 

ανθρώπινης κατανάλωσης μη κανονικό , με το αριθμ.πρωτ. 3924/26-09-2016 

έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας που 

συνιστούν την διακοπή υδροδότησης του οικισμού και του αριθμ.πρωτ.3925/30-09-

2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ότι 

λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε αρσενικό που εμφανίζεται στη γεώτρηση του 

οικισμού θα πρέπει να αφαιρεθεί η πομόνα άντλησης και να σφραγισθεί η εν λόγω 

γεώτρηση και να προβείτε άμεσα στις παραπάνω ενέργειες, κρίνεται επιτακτική  

ανάγκη και πρέπει να προβούμε στην διαδικασία απευθείας ανάθεσης διότι 

συντρέχουν εξαιρετικά επείγουσες περιστάσεις . 

Μετά την ολοκλήρωση του έργου της Ανόρυξης της νέας υδρευτικής 

Γεώτρησης της Τ.Κ. Βαλτοτοπίου (Σύμβαση 01/11/2016, ολοκλήρωση εργασιών 

15/11/2016), πραγματοποιήθηκε η αναγκαία δοκιμαστική άντληση της γεώτρησης και 

η λήψη δειγμάτων νερού για τον Χημικοτεχνικό έλεγχο. Από τη δοκιμαστική 

άντληση προέκυψε ότι η νέα γεώτρηση διαθέτει την απαιτούμενη επάρκεια σε νερό 

(παροχή > 100m3/h), ενώ από τις χημικές αναλύσεις των δειγμάτων οι οποίες 

ολοκληρώθηκαν και κοινοποιήθηκαν στο Δήμο με το Αρ. Πρωτ. 16722/6-12-2016 

εισερχόμενο έγγραφο του εργαστηρίου αναλύσεων,  προέκυψε και η ποιοτική 

καταλληλότητα του νερού της νέας γεώτρησης. Οι δύο προαναφερόμενες παράμετροι 

(ποσότητα , ποιότητα) αποτελούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις που θα πρέπει να 

πληρούνται για την έναρξη υλοποίησης των έργων της αξιοποίησης της γεώτρησης 

και της κατασκευής του μεταφορικού αγωγού. Παράλληλα, στις 06.12.2016 εκδόθηκε 

η Α.Π. 39174/6.12.2016 (ΑΔΑ: 76ΜΞ465ΦΘΕ-ΥΩΞ ) Απόφαση του Υπουργείου 

Εσωτερικών,  σύμφωνα με την οποία χρηματοδοτείται ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά 

για την αντιμετώπιση του προβλήματος ύδρευσης που παρουσιάστηκε ξαφνικά στην 

Τ.Κ. Βαλτοτοπίου. Με την ανακοίνωση της χρηματοδότησης καλύφθηκε και η τρίτη 

(3
η
) αναγκαία προϋπόθεση (εξεύρεση πίστωσης) για την εκτέλεση των 2 έργων 

(αξιοποίησης της γεώτρησης και κατασκευή μεταφορικού αγωγού), προκειμένου να 

επιλυθεί πλήρως και άμεσα το ζήτημα της υδροδότησης του Οικισμού. Άμεσα, 

(09.12.2016) εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου οι Α.Π. 16918 

και 16919 Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάθεση εκτέλεσης των 

έργων «Αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Βαλτοτοπίου» και «Κατασκευή 

μεταφορικού αγωγού υδροδότησης Τ.Κ. Βαλτοτοπίου»  αντίστοιχα. Λόγω της 

κατεπείγουσας ανάγκης για την άμεση αποκατάσταση της υδροδότησης του οικισμού 

Βαλτοτοπίου, η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους των 

υποψηφίων τέθηκε έως τις 14.12.2016, ενώ το μέγιστο χρονικό διάστημα (προθεσμία) 

για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου ορίστηκε σε εξήντα (60) 

ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  
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Σύμφωνα με την παρ. 2γ του Άρθρου 32 του Ν.4412/2016, η Προσφυγή στη 

διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση επιτρέπεται στις 

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.». Η ξαφνική μόλυνση του υπογείου 

υδροφόρου ορίζοντα της ευρύτερης περιοχής του Βαλτοτοπίου, με αποτέλεσμα την 

εμφάνιση αυξημένων συγκεντρώσεων Αρσενικού (As) στην υδρευτική του γεώτρηση 

είναι ένα φαινόμενο ξαφνικό, απρόβλεπτο και για το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν 

ευθύνεται ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά (δεν υπήρχε τρόπος εκ των προτέρων 

πρόβλεψης ή και αποφυγής του). Επιπροσθέτως, η από 06.10.2016 Υγειονομική 

Έκθεση ποιότητας νερού Τ.Κ. Βαλτοτοπίου της Δ/σης Δημόσιας Υγείας Π.Ε. 

Σερρών, σύμφωνα με την οποία επισημάνθηκε το μέγεθος του προβλήματος 

μόλυνσης του νερού της ύδρευσης της Κοινότητας και ζητήθηκε η άμεση και πλήρης 

διακοπή της υδροδότησής του, αποδεικνύει το κατεπείγων της ανάγκης 

αντιμετώπισης του προβλήματος. Η πλήρης διακοπή  έστω και για μικρό χρονικό 

διάστημα της υδροδότησης ενός οικισμού θεωρείται βέβαιο ότι μπορεί να προκαλέσει 

προβλήματα στη Δημόσια υγεία μεγαλύτερα από αυτά τα οποία προσπαθεί να 

αποτρέψει. Ως εκ τούτου, και με δεδομένο ότι μόλις στις 06.12.2016 (οριστικά 

αποτελέσματα χημικής ανάλυσης αντλούμενου νερού από τη νέα γεώτρηση) κατέστη 

δυνατή η έναρξη της διαδικασίας εκτέλεσης των 2 απαιτούμενων έργων (αξιοποίησης 

της γεώτρησης και κατασκευή μεταφορικού αγωγού),  επίλυσης του προβλήματος, το 

οποίο είναι και κατεπείγων και για το οποίο δεν ευθύνεται ο Δήμος μας, καλείται η 

Οικονομική Επιτροπή α) να εγκρίνει την εκτέλεση των 2 έργων, β) να καθορίσει ως 

τρόπο εκτέλεσης τη διαδικασία του Άρθρου 32 του Ν.4412/2016 «Προσφυγή στη 

διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» και γ) να αναδείξει 

τους αναδόχους άμεσης εκτέλεσης των δύο έργων από τον κατάλογο των 

εργοληπτικών Επιχειρήσεων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την εκτέλεσή τους.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι  η δημοπράτηση των 2 έργων είναι σίγουρο 

ότι θα οδηγούσε σε μία καθυστέρηση μεγαλύτερη των τριών (3) μηνών μόνο για την 

υπογραφή των συμβάσεων με του αναδόχους που θα προέκυπταν από αυτή 

(δημοσιεύσεις, προθεσμίες κατάθεσης προσφορών, διενέργεια διαγωνισμού, 

συνεδρίαση ΟΙΚΕΠ για έγκριση πρακτικών, χρονικά περιθώρια ενστάσεων, κλήση 

προσωρινού μειοδότη για κατάθεση δικαιολογητικών κατακύρωσης, έλεγχος 

δικαιολογητικών,  ανάδειξη προσωρινού μειοδότη σε ανάδοχο, πρόσκληση  για 

υπογραφή σύμβασης κλπ). Με τον προτεινόμενο τρόπο ανάθεσης το χρονικό αυτό 

διάστημα περιορίζεται σε μερικές ημέρες και επομένως είναι δυνατή η ταχύτερη 

έναρξη των εργασιών εκτέλεσης των έργων.  

Η οικονομική επιτροπή πρέπει να εγκρίνει την με απευθείας ανάθεση με 

διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση,  την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Αξιοποίηση 

υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Βαλτοτοπίου» προϋπολογισμού 38.039,54 € (αναστροφή 

υποχρέωσης Φ.Π.Α. από τον ανάδοχο – Ν. 4281/14) στην εταιρεία Β. Κυπαρίσσης 

και ΣΙΑ ΕΤΕ  , Α.Φ.Μ. 999217011, έδρα Εμμ. Ανδρόνικου 1 Δ.Ο.Υ. Σέρρες,  καθώς 

η αξιοποίηση και ο μεταφορικός αγωγός της γεώτρησης,  θα αντικαταστήσει 
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προϋπάρχουσες  των οποίων το νερό,  λόγω αυξημένης παρουσίας αρσενικού  As 

(περίπου 120-150 μgr/lit με όριο 10 μgr/lit) είναι ακατάλληλo για πόσιμο και να 

διαθέσει πίστωση μετά την αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισμού στην πρώτη 

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση λαμβάνοντας υπόψη 

την εισήγηση του Προέδρου, και τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του  

Ν.3852/2010, το άρ. 158  παρ. 7 του Ν. 3463/2006, το άρθρο 32 του Ν. 4412/16. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 

 

Εγκρίνει την δαπάνη ύψους 38.039,54   € (αναστροφή υποχρέωσης Φ.Π.Α. από 

τον ανάδοχο – Ν. 4281/14)  με τίτλο «Αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. 

Βαλτοτοπίου » 

Εγκρίνει την επείγουσα ανάθεση μέσω διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση,   εκτέλεση του έργου με το τίτλο  «Αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης 

Τ.Κ. Βαλτοτοπίου» στην εταιρεία Β. Κυπαρίσσης και ΣΙΑ ΕΤΕ  , Α.Φ.Μ. 999217011 

με ποσοστό έκπτωσης 7% , διότι κρίνει ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις για την 

ταχύτερη και ποιοτικότερη εκτέλεση του έργου. 

Η διάθεση της πίστωσης θα γίνει μετά την αναγκαία τροποποίηση του 

προϋπολογισμού στην πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

    Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθ.223/2016. 

 

               Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως  ακολουθεί 

        Ο Πρόεδρος της Οικονομικής                                         Τα   Μέλη 

             Τ.Σ.- υπογραφή                                                             υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΤΑΣ 
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