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    ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Θέμα: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 15099/6-8-2020 απόφασης Αντιδημάρχου για 
την απ’ ευθείας ανάθεση εργασίας για την «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
και επικινδύνων καταστάσεων (κατασκευή τοιχίου στην οδό Αγαμέμνονος)» 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ. θ και ιδ του Ν.3852/2010, όπως 
ισχύει: «[…]θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη 
διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και 
υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και 
αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή 
δημόσιους υπαλλήλους. 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. […]». 

 
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. 

 

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» 

 

   
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 

Οικονομική Επιτροπή  

Δήμου Βέροιας 



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 μας υπάρχει ανάγκη κατασκευής τοιχίου στην οδό Αγαμέμνονος, 

επειδή σε σημείο της οδού λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων έχει υποσκαφθεί 
το ασφαλτικό οδόστρωμα, με συνέπεια μέρος  αυτής κατά το πλάτος της να βρίσκεται 
στον αέρα χωρίς καμιά στήριξη και υπάρχει σημαντικός κίνδυνος για την ασφάλεια 
των διερχόμενων οχημάτων και πεζών. 

 
Σύμφωνα με την μελέτη  που εκπονήθηκε από την τεχνική υπηρεσία του 

Δήμου την 3-8-2020, η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσόν των 
34.434,78 €  Ευρώ με τον Φ.Π.Α. 

 
Με το υπ’ αριθμ. 15099/6-8-2020 ο Αντιδήμαρχος Τεχνικού – ΥΔΟΜ αποφάσισε 

 
1. Εγκρίνει την ανάθεση της σύμβασης του έργου «Αντιμετώπιση έκτακτων και 

επικίνδυνων καταστάσεων (Κατασκευή τοιχίου στην οδό Αγαμέμνονος)»  με 
τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, για τους λόγους που 
προαναφέρθηκαν. 
 

2. Εγκρίνει τις από 3-8-2020 τεχνικές προδιαγραφές του έργου «Αντιμετώπιση 
έκτακτων και επικίνδυνων καταστάσεων (Κατασκευή τοιχίου στην οδό 
Αγαμέμνονος)». 
 

3. Καθορίζει τους όρους της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης του έργου 
«Αντιμετώπιση έκτακτων και επικίνδυνων καταστάσεων (Κατασκευή τοιχίου 
στην οδό Αγαμέμνονος)», ως εξής: Αποστολή πρόσκλησης στον Ε.Δ.Ε. 
Αγαθαγγελίδη Πέτρο του Δημητρίου για την υποβολή οικονομικής 
προσφοράς, μέχρι την Τρίτη 11-8-2020. 
 

 
Με το υπ’ αριθμ. 15099/6-8-2020 έγγραφο η υπηρεσία μας απέστειλε στον 

ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗ ΠΕΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ πρόσκληση για υποβολή προσφοράς 
για το παραπάνω έργο.  

Με την υπ΄ αριθμ. 15265/10-8-2020 αίτησή του ο ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ υπέβαλλε οικονομική προσφορά, με ποσοστό έκπτωσης 14%. 

Στον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας οικ. Έτους 2020 είναι εγγεγραμμένο 
ποσό 35.000,00 € με ΚΑ 02.30.7333.011 για «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και 
επικινδύνων καταστάσεων». 

 
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 



- Υπάρχει άμεσος και προφανής κίνδυνος για την ασφάλεια των διερχομένων 
πεζών και οχημάτων. 

 
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 (κατασκευή τοιχίου στην οδό Αγαμέμνονος». 

 
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, το παραπάνω έργο θα πρέπει να εκτελεσθεί 

από τον κατασκευαστή που είναι αρμόδιος από το νόμο. 
 
Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαι να αποφασιστεί:  
  
1. Η έγκριση της υπ’ αριθμ. 15099/6-8-2020 απόφασης Αντιδημάρχου για 

την απ’ ευθείας ανάθεση, την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και των 
όρων της πρόσκλησης για διαπραγμάτευση του έργου «Αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών και επικινδύνων καταστάσεων (κατασκευή τοιχίου 
στην οδό Αγαμέμνονος)». 

 

2. Η ανάθεση του έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικινδύνων 
καταστάσεων (κατασκευή τοιχίου στην οδό Αγαμέμνονος)», στον 
Αγαθαγγελίδη Πέτρο του  Δημητρίου Πολιτικό Μηχ/κο Ε.Δ.Ε., διότι η 
υποβληθείσα προσφορά του καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης και ευρίσκεται εντός της εκτιμώμενης αξίας που ενέκρινε ο 
Αντιδήμαρχος για το έργο. 
 

 
 
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ - ΥΔΟΜ 
 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ 
 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

 

ΣΑΒΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
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