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ΘΕΜΑ: Έγκριση των ενεργειών για την ανάθεση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 του
έργου «Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά της Δ.Ε. Βεροίας».

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, [……]»

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.»

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.»

Στο Δήμο Βέροιας προέκυψε ανάγκη λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και την
πρόκληση εκτεταμένων πλημμυρικών φαινομένων που σημειώθηκαν από το πέρασμα της
κακοκαιρίας με την ονομασία ΄΄ΕΥΡΥΔΙΚΗ΄΄ στις 16-17/11-2017 να αποκατασταθούν
ζημιές που υπέστησαν υποδομές του.

Με την υπ΄ αριθ.πρωτ. ΚΡΞ/488947(3554)20-11-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας ο Δήμος κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής
προστασίας λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που συνέβησαν στις 16-17/11-2017.

Με την υπ΄αριθ. 147/6-02-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών επιχορηγήθηκε ο
Δήμος με το ποσό των 300.000,00€ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών
και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄και Β΄ Βαθμού της
Χώρας».

Ο Δήμος Βέροιας με την υπ΄αριθ 124/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
αποδέχθηκε το παραπάνω ποσό και δημιούργησε πίστωση με Κ.Α 64/7333.001 με τίτλο



«Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά της Δ.Ε. Βεροίας Οδών».
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών συνέταξε την υπ΄αριθ. 72/2018 μελέτη για το παραπάνω

έργο προϋπολογισμού 40.000,00€ στην οποία περιλαμβάνει εκτέλεση εργασιών για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρατηρήθηκαν στα ακόλουθα σημεία:

1. Στον οικισμό Ασωμάτων επί δημοτικής οδού διερχόμενη του ρέματος προς εκκλησία
«Πρ. Ηλία» παρατηρήθηκε κατάπτωση πρανούς ενώ το υφιστάμενο τεχνικό κρίνεται
ανεπαρκή να αντιμετωπίσει τους όγκους του νερού (συντεταγμένες
350454,4482373).Απαιτείται κατασκευή νέου τεχνικού , κιβωτοειδούς οχετού για την
οριστική επίλυση του προβλήματος. Ο κιβωτοειδής οχετός με τους απαιτούμενους
πτερυγότοιχους, θα είναι κατασκευασμένος από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
σε μήκος 6 μέτρων διαστάσεων 2 μέτρων πλάτους χ 1,50 μέτρων βάθους.

2. Στην περιοχή του αγροτικού συνεταιρισμού Μέσης (συντεταγμένες 353221,4487628)
εκδηλώθηκε πλημμυρική κατάσταση λόγω κακής λειτουργίας των τεχνητών και χωμάτινων
αυλακών. Απαιτείται κατασκευή τεχνητού αύλακα, παράλληλα με το οικόπεδο του
συνεταιρισμού έως το ύψος της εισόδου Επίσης, λόγω των μηδενικών κλίσεων που
επικρατούν στη περιοχή θα πρέπει να κατασκευαστεί στο τέλος του αύλακα φρεάτιο με
αντλιοστάσιο για την μεταφορά των νερών από τον προτεινόμενο τσιμενταύλακα στον
κατάντη υφιστάμενο.

3. Στο δρόμο προς Κυδονοχώρι παρατηρήθηκαν πλημμυρικές καταστάσεις κατά μήκος
του φυσικού αποδέκτη που ξεκινάει από περιοχή ξενοδοχείου «ΑΙΓΕΣ» και αποτελεί
συνέχεια του φυσικού αποδέκτη που διασχίζει την πόλη της Βέροιας και διέρχεται από τον
οικισμό Κυδονοχωρίου. Απαιτείται η κατασκευή τεχνικού σε σημείο με συντεταγμένες
349923,4486306 (πλησίον κατοικίας η οποία πλημμύρισε). Ο κιβωτοειδής οχετός με τους
απαιτούμενους πτερυγότοιχους, θα είναι κατασκευασμένος από οπλισμένο σκυρόδεμα
κατηγορίας C16/20 σε μήκος 6 μέτρων διαστάσεων 2 μέτρων πλάτους χ 1,50 μέτρων
βάθους.

Σύμφωνα με την υπ΄αριθ 72/2018 μελέτη, η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται
στο ποσό των 40.000,00 ευρώ. Στον ΚΑ:64/7333.001 του προϋπολογισμού του οικονομικού
έτους 2018 έχει εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση 105.000,00 ευρώ, για το έργο
«Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά της Δ.Ε. Βεροίας».

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου συνέταξε την υπ΄ αριθ 72/2018 μελέτη για το ανωτέρω
έργο η οποία επισυνάπτετε στη παρούσα απόφαση.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την απευθείας ανάθεση
της ανωτέρω σύμβασης λόγω κατεπείγοντος για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, τη
διάθεση της πίστωσης από τον ΚΑ:64/7333.001 την έγκριση της μελέτης και τον καθορισμό
των όρων της πρόσκλησης.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με :

 Τις διατάξεις του άρθρου72 του Ν.3852/2010.

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

 Την υπ΄αριθ 72/2018 μελέτη του έργου.

 Την εξειδικευμένη πίστωση 40.000,00 ευρώ για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών σε
τεχνικά της Δ.Ε. Βεροίας».

 Τις ανάγκες του Δήμου.

 Την ανωτέρω εισήγηση.
Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή:

1. Να εγκρίνει την υπ΄αριθ 72/2018 μελέτη του έργου «Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά
της Δ.Ε. Βεροίας»

2. Να εγκρίνει τη δαπάνη 40.000,00 σε βάρος του ΚΑ:64/7333.001 του προϋπολογισμού
του Δήμου οικονομικού έτους 2018.

3. Να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο της οικονομικής Επιτροπής και Αντιδήμαρχο
Οικονομικών για την υπογραφή του σχεδίου Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ).

4. Να κοινοποιήσει σε περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω ποσού των 40.000,00 ευρώ την



απόφαση του, που θα αποτελεί το «τεκμηριωμένο αίτημα» προς τον προϊστάμενο της
Οικονομικής Υπηρεσίας, για σύνταξη σε δύο (2) αντίτυπα του σχεδίου της σχετικής
Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ).

5. Να ψηφίσει την ανωτέρω πίστωση συνολικού ποσού 40.000,00€ σε βάρος του
ΚΑ:64/7333.001 «Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά της Δ.Ε. Βεροίας» του
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 για τον παραπάνω σκοπό, η οποία και θα
διατεθεί μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας και την υπογραφή της
Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) από τον διατάκτη.

6. Να καθορίσει τους όρους της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης για το έργο όπως στη
συνημμένη πρόσκληση, ορίζοντας σε αυτή τους οικονομικούς φορείς προς τους οποίους
θα απευθύνεται η πρόσκληση.

7. Να εγκρίνει την ανάθεση της σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση βλαβών σε
τεχνικά της Δ.Ε. Βεροίας» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, για τους λόγους που
προαναφέρθηκαν.

8. Να εξουσιοδοτήσει τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών & Αγροτικής Ανάπτυξης για την
υπογραφή της απόφασης ανάθεσης στον προσφέροντα τη χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο
ποσοστό έκπτωσης).

Ε.Δ.
1. Φάκελος έργου

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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