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    ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Θέμα: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 20924/2966/31-7-2018 απόφασης 
Αντιδημάρχου για την απ’ ευθείας ανάθεση εργασίας για την «Αντιμετώπιση 
εκτάκτων και επικινδύνων καταστάσεων (κατασκευή περιφράξεων σε 
επικίνδυνα πρανή ρεμάτων)» 
 

   
  Σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 72 παρ.1δ του Ν.3852/2010, οι οποίες 

εξακολουθούν να ισχύουν σύμφωνα με την παρ. 3δ1 αρθ. 203 του Ν. 4555/2018, η 
Οικονομική Επιτροπή καθίσταται κατ’ εξαίρεση αρμόδια, εφόσον συντρέχει εξαιρετικά 
επείγουσα περίπτωση, να αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση έργων σε 
εργοληπτική επιχείρηση, ενώ σύμφωνα με την παρ. 2 του αρθρ. 58 του Ν. 

3852/2010, «Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση 

ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήμαρχος 
μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή 
της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς 
έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης 
επιτροπής». 

Στον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας οικ. Έτους 2018 είναι εγγεγραμμένο 
ποσό 50.000,00 € με ΚΑ 02.30.7333.011 για «Αντιμετώπιση εκτάκτων και 
επικινδύνων καταστάσεων (κατασκευή περιφράξεων σε επικίνδυνα πρανή 
ρεμάτων)». 

Στο Δήμο μας έχει παραστεί επιτακτική ανάγκη για την κατασκευή 
περιφράξεων για την άρση της επικινδυνότητας, σε πρανή ρεμάτων. 

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση – περιγραφή  που εκπονήθηκε από την 
τεχνική υπηρεσία του Δήμου την 26-7-2018, η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται 
στο ποσόν των 3.720,00 €  Ευρώ με τον Φ.Π.Α. 

Η υπηρεσία μας απέστειλε την υπ’ αριθμ. 20709/2018 πρόσκληση για 
υποβολή προσφοράς στον Τουτουντζίδη Π. Πέτρο 30-7-2018. 

Ο Τουτουντζίδης Π. Πέτρος με την υπ’ αριθμ. 20758/2018 αίτησή του 
υπέβαλλε προσφορά για την παραπάνω εργασία ποσού 3.571,20 €.Στη συνέχεια ο 
Αντιδήμαρχος με την υπ’ αριθμ. 20924/2966/31-7-2018 απόφασή του αποφάσισε την 
ανάθεση της παραπάνω εργασίας στον «ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙΔΗ Π. ΠΕΤΡΟ». 

 

Οικονομική Επιτροπή  

Δήμου Βέροιας 



Με βάση τα παραπάνω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες:  
 
- οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα  
- δεν ήταν δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις 

ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης 
διαγωνισμού  

- οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν  
απορρέουν από ευθύνη του Δήμου 

- Υπήρχε άμεσος και προφανής κίνδυνος για την ασφάλεια των διερχομένων. 
 
Πρέπει να ανατεθεί η εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών σε ανάδοχο 

κατασκευαστή, από τον Κ.Α. 30/7333.011 που αφορά «Αντιμετώπιση εκτάκτων και 
επικινδύνων καταστάσεων». 

Για την παραπάνω εργασία υπάρχει οικονομική προσφορά από τον 
«ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙΔΗ Π. ΠΕΤΡΟ» ποσού 3.571,20 € με τον Φ.Π.Α. 

Για την παραπάνω εργασία έχει γίνει έγκριση και διάθεση της πίστωσης 
ποσού 3.571,20 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 588/2018 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης. 

Την 21-8-2018 υπεγράφη το υπ’ αριθμ. 22419/2018 συμφωνητικό, μεταξύ του 
Αντιδημάρχου Αθανάσιου Σιδηρόπουλου και του Τουτουντζίδη Π. Πέτρου. 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, η παραπάνω εργασία θα πρέπει να εκτελεσθεί 
από τον κατασκευαστή που είναι αρμόδιος από το νόμο. 

 
Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαι να αποφασιστεί:  
  
Η έγκριση της υπ’ αριθμ. 20924/2966/31-7-2018 απόφασης Αντιδημάρχου για 

την απ’ ευθείας ανάθεση εργασίας για την «Αντιμετώπιση εκτάκτων και επικινδύνων 
καταστάσεων (Κατασκευή περιφράξεων σε επικίνδυνα πρανή ρεμάτων)» 
 
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

 

ΣΑΒΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

α/α 

 

 

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΑΡΧ/ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

 

 

ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 


