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ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης και του τρόπου ανάθεσης με διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 για την «Συντήρηση δικτύων
άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Μακεδονίδος»

Σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018: «Δεν απαιτείται απόφαση του

δημοτικού συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου,

προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας. […]»

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 δ και ε του Ν. 3852/2010 : «[……] δ) αποφασίζει
για την έγκριση των δαπανών και τη 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, ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους,
συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών
μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς
επιστήμονες, [……]».

Με το άρθρο 3 του Ν.4623/2019 τροποποιήθηκε το το παραπάνω άρθρο 72 παρ. 1 δ
και ε του Ν. 3852/2010 ως εξής: Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για
τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει
τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: [...] ιδ) Ασκεί
καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών,
ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του
Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση. (άρθρο 72 παρ.1ιδ του Ν.3852/2010, όπως
τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019)

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016: «2. Η διαδικασία με
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες
συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω 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.»

Για τη σύναψη συμβάσεων κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς
δύνανται να προσφεύγουν στις διαδικασίες των άρθρων 26 του Βιβλίου Ι και 263 του Βιβλίου
ΙΙ του ανωτέρω νόμου. Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 116 για δημόσιες συμβάσεις κάτω
των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που
προβλέπονται στο άρθρο 26 και στις διαδικασίες του συνοπτικού διαγωνισμού και της
απευθείας ανάθεσης , με τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 117 και 118 αντίστοιχα,
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αλλά και στο σύστημα προεπιλογής του άρθρου 303 αναλογικώς εφαρμοζόμενου. Η επιλογή
της πλέον κατάλληλης για κάθε περίπτωση διαδικασίας επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια της
αναθέτουσας αρχής, λαμβάνοντας υπόψιν και τα σχετικά με τη μέθοδο υπολογισμού της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ως άνω νόμου. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Οδηγία 19)

Σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: « Οι τεχνικές προδιαγραφές
καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το
άρθρο 61.»

Χρόνος έναρξης διαδικασίας κάτω των ορίων
Ως χρόνος έναρξης της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης ή της διαδικασίας

διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης νοείται η ημερομηνία αποστολής προς τους
οικονομικούς φoρείς της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς ή της πρώτης πρόσκλησης
συμμετοχής σε διαπραγμάτευση. Η πρόσκληση του προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτείται να
αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ. (άρθρο 120 παρ.3, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 32 του
άρθρου 22 του Ν. 4441/2016 και άρθρο 61 παρ.4 του Ν.4412/2016)

Στο Δήμο Βέροιας προέκυψε απρόβλεπτη ανάγκη επισκευής απρόβλεπτης βλάβης ως
εξής: Τακτική και έκτακτη συντήρηση αντλιοστασίων και δικτύων άρδευσης κατά την διάρκεια
και κυρίως κατά τη λήξη της αρδευτικής περιόδου

Οι πιστώσεις που αφορούν την συντήρηση των δικτύων άρδευσης και των
αντλιοστασίων έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και διαμορφώνονται σύμφωνα με τα έσοδα από
τα τέλη άρδευσης.

Στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Βέροιας κάθε χρόνο υπάρχει διαθέσιμη πίστωση για
την αποκατάσταση των βλαβών που αφορούν τις υποδομές των αρδεύσεων. Κατά την χρονική
στιγμή εντοπισμού της βλάβης η πίστωση είχε διαμορφωθεί ως εξής:

Κ.Α.: 02.25.7336.002(2019) ΑΑΥ ΑΑΥ ΑΑΥ

Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δημοτικής Ενότητας
Μακεδονίδος

282 494 671

ΣΥΝΟΛΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ : ΑΑΥ
3.000,00

€
6.000,00

€
4.200,00

€

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 13.200,00€

Από τις παραπάνω πιστώσεις το ποσό των 12.473,07€ είχε ήδη ανατεθεί σε ανάδοχο
για τους σκοπούς της συντήρησης υποδομών άρδευσης της Δ.Ε. Μακεδονίδος και την ημέρα
της υπό συζήτησης βλάβης το υπόλοιπο ήτανε μηδέν(0).

Το διαθέσιμο υπόλοιπο των παραπάνω πιστώσεων την ημέρα της υπό συζήτηση βλάβης
ήτανε 726,93€ με τον ΦΠΑ. Όμως, η φύση της βλάβης καθιστούσε αδύνατη την εκτίμηση της
αμοιβής του αναδόχου καθότι θα έπρεπε να γίνει αρχικά η εκσκαφή μεγάλου τμήματος του
δικτύου άρδευσης. Για το λόγο αυτό και εν μέσω καύσωνα, εκτιμήθηκε κατ’ αποκοπή το ποσό
των 868,00€ με τον ΦΠΑ και η ανάθεση έγινε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019
λόγω έλλειψης ανταποδοτικών πιστώσεων.

Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και το γεγονός ότι οι συγκεντρωτικές δαπάνες για την
«Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Μακεδονίδος», είχαν συμπληρώσει
τα όρια των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, το τμήμα Η/Μ έργων της Διεύθυνσης
τεχνικών υπηρεσιών συνέταξε την αριθ. 19/2019 μελέτη με τις Τεχνικές προδιαγραφές : Νο5,
απέστειλε την σχετική πρόσκληση στον οικονομικό φορέα με αρ.πρωτ. 21792/16-09-2019, η
οποία επισυνάπτεται στη παρούσα εισήγηση για την «Συντήρηση δικτύων άρδευσης
Δημοτικής Ενότητας Μακεδονίδος» συνολικού ποσού:868,00€ με Κ.Α.
02.25.7336.002(2019), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016. Στη
συνέχεια εισηγήθηκε προς το δημοτικό συμβούλιο την ενίσχυση της σχετικής πίστωσης. Το
δημοτικό συμβούλιο Βέροιας με την αριθ. 651/2019 απόφασή του, η οποία εγκρίθηκε με την
αρ,πρωτ. 8721/11-10-2019 διοικητική πράξη του εκλεκτή νομιμότητας, ενίσχυσε την
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παραπάνω πίστωση με Κ.Α. 02.25.7336.002(2019) κατά 2.000,00€.
Η οικονομική υπηρεσία εξέδωσε την αριθ. 806/2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

(ΑΑΥ). Σημειώνεται ότι η αρχική μελέτη με αριθ. 19/2019 προϋπήρχε των τεχνικών
προδιαγραφών Νο5, οι οποίες ενσωματώνονται στην αρχική μελέτη της πίστωσης και
αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος της .

Η μελέτη της παροχής υπηρεσίας περιλαμβάνει: Απολογιστικές εργασίες για την
απρόβλεπτη επισκευή βλαβών των δικτύων άρδευσης σε χωματόδρομο μεταξύ των Τ.Κ
Ριζωμάτων-Δασκίου σε σωλήνα Φ225(ΣΠΑΣΙΜΟ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΕΡΟΥ). Όλες
οι δαπάνες αφορούν σε απολογιστικές εργασίες λόγο αδυναμίας πρόβλεψης του είδους της
βλάβης.

Στην προκειμένη περίπτωση ο Δήμαρχος Βέροιας εξέδωσε την υπ’ αριθμ 21793/16-09-
2019 απόφαση, με την οποία αναθέτει την παραπάνω εργασία στην εταιρεία «METAΞΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΤΕ, που εδρεύει στη Βέροια, ΑΦΜ:******129., ΔΟΥ: ΒΕΡΟΙΑΣ ,
Τ.Κ. 59100». Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 868,00€, ενώ
η συνολική δαπάνη της εργασίας σύμφωνα με το ημερολόγιο της παροχής υπηρεσίας
ανέρχεται στο ποσό των 310,00 € με τον ΦΠΑ και η ανάθεση έχει γίνει με την διαδικασία της
απ’ ευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με τα οριζόμενα της τεχνικής έκθεσης της μελέτης.
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με :

 Τις διατάξεις του άρθρου72 του Ν.3852/2010

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016

 Την υπ΄αριθ 19/2019 μελέτη της υπηρεσίας και τις Τεχνικές προδιαγραφές Νο5.

 Την εξειδικευμένη πίστωση 2.000,00 € για την «Συντήρηση δικτύων άρδευσης
Δημοτικής Ενότητας Μακεδονίδος». Το γεγονός ότι η μη άμεση αποκατάσταση της
βλάβης θα είχε προκαλέσει την καταστροφή καλλιεργειών εν μέσω καύσωνα κατά την
διάρκεια της αρδευτικής περιόδου.

 Την ανωτέρω εισήγηση.
Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή
1. Να εγκρίνει την υπ΄αριθ 19/2019 μελέτη για την «Συντήρηση δικτύων άρδευσης

Δημοτικής Ενότητας Μακεδονίδος» Τεχνικές προδιαγραφές Νο5,

2. Να εγκρίνει την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας «Συντήρηση δικτύων άρδευσης

Δημοτικής Ενότητας Μακεδονίδος» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς

προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, στην εταιρεία

«METAΞΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΤΕ, που εδρεύει στη Βέροια, ΑΦΜ:******129.,

ΔΟΥ: ΒΕΡΟΙΑΣ , Τ.Κ. 59100» έναντι του ποσού των 310,00€ για τους λόγους που

προαναφέρθηκαν).

Ε.Δ.
1. Φάκελος παροχής υπηρεσίας

-O-
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ & Κ.Ε.Π.

ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ
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Ο Συντάξας

Δαλιγκάρος Σωκράτης

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

…./…/2019

Ο Διευθυντής

Τεχνικών Υπηρεσιών

Βουτσιλάς Στέφανος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

…./…./2019

Ο

Προϊστάμενος

Η/Μ Έργων

Σαχινίδης Κωνσταντίνος

Μηχανολόγος Μηχανικός

…./…./2019


