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ΠΡΟΣ 

τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 
 
ΘΕΜΑ:  Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προµήθειας Φωτιστικών Ιστών και Σωµάτων 

∆ηµοτικού Φωτισµού για Αντικατάσταση αντίστοιχων Κατεστραµµένων σε 
Οδούς των  ∆ηµοτικών Ενοτήτων Αγίου Στεφάνου, Κρυονερίου, Σταµάτας και 
Ροδοπόλεως του ∆ήµου ∆ιονύσου. 

 
1. Σύµφωνα µε την παρ. 1 εδαφ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η Οικονοµική Επιτροπή 

«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».  

 
2. Σύµφωνα µε το Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), άρθρο 32 «Προσφυγή στη 
∆ιαδικασία µε ∆ιαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη ∆ηµοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 
2014/24/ΕΕ)», εδάφιο 2  
«Η διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση µπορεί να 
χρησιµοποιείται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών σε 
οποιαδήποτε από τις παρακάτω 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».  

 
3. Σύµφωνα µε το Ν.3463/2006 «∆ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας», άρθρο 158,  

«4. Πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθµούς του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου ή της Κοινότητας µπορούν αν διατίθενται µε απόφαση 
δηµάρχου ή του προέδρου της Κοινότητας για την πληρωµή δαπανών, οι οποίες 
αφορούν: 
β). Την άµεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζηµιών σε δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, 
άρδευσης, φωτισµού και σε δρόµους. Στις περιπτώσεις αυτές, εάν ο προϋπολογισµός του 
σχετικού έργου δεν υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται κάθε φορά, βάσει της 
περίπτωσης γ’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.1418/1984 (ΦΕΚ 23Α’), όπως κάθε φορά 
ισχύει, µπορεί να γίνεται απευθείας ανάθεση µε απόφαση του δήµαρχου ή του προέδρου 
της Κοινότητας. 
… 
7. Στις περιπτώσεις του στοιχείου β’ της παραγράφου 4 του παρόντος και στις 
περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης 
µελετών και εκτέλεσης έργων όταν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει 
στου προϋπολογισµό πίστωση ή αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία 
τροποποίηση προϋπολογισµού γίνεται στην πρώτη, µετά την ανάθεση, συνεδρίαση του 
δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου». 

 
4. Λαµβάνοντας υπ’ όψη 

1. τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων ∆ηµάρχου, 



2. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων Οικονοµικής 
Επιτροπής, 

3. τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε 
την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, και διατηρήθηκε σε ισχύ κατόπιν 
των καταργούµενων διατάξεων της περίπτωσης 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 
του Ν. 4412/2016, 

4. την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την 
παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007,  

5. τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 158 του Ν.3463/06 (∆ηµοτικός και Κοινοτικός 
Κώδικας) περί απρόβλεπτων ζηµιών σε δίκτυα φωτισµού, 

6. τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, 
7. την υπ’ αριθ. 782 Απόφαση ∆ηµάρχου µε αρ. πρωτ. 9160/31.3.2017 για τον 

ορισµό Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων,  
8. το µε αριθ. πρωτ. 23450/4.8.2017 έγγραφο της ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίου 

Στεφάνου µε το οποίο αναφέρθηκε ολική καταστροφή, ύστερα από πρόσκρουση 
αυτοκινήτου, κολώνας δηµοτικού φωτισµού επί των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου 
και Λεωφόρου Χελµού, το οποίο είναι κεντρικό σηµείο δίπλα σε γέφυρα του ΟΣΕ 
και µε πυκνή βλάστηση γύρω – γύρω (βλ. συνηµµένη Φωτογραφία 1), 

9. αυτοψία ηλεκτρολόγων του ∆ήµου (4.9.2017) από την οποία προέκυψε 
σπασµένο µπράτσο µε φωτιστικό επί κολώνας δηµοτικού φωτισµού επί της Οδού 
Ηρώων Πολυτεχνείου στη δηµοτική ενότητα Αγίου Στεφάνου (στο ίδιο δίκτυο 
φωτισµού µε αυτό της παρ. 8 ανωτέρω), όπου επίσης υπάρχει πυκνή βλάστηση 
γύρω – γύρω (βλ. συνηµµένη Φωτογραφία 2),  

10. το µε αριθ. πρωτ. 23424/4.8.2017 έγγραφο της ∆ηµοτικής Ενότητας Κρυονερίου 
µε το οποίο αναφέρθηκε ολική καταστροφή, ύστερα από πρόσκρουση 
αυτοκινήτου, µεγάλης τρίφωτης κολώνας δηµοτικού φωτισµού επί της Λεωφόρου 
Κρυονερίου στην κύρια είσοδο της πόλης (βλ. συνηµµένη Φωτογραφία 3), καθώς 
επίσης τουλάχιστον 5 σπασµένα φωτιστικά επί της Οδού Παραδείσου (βλ. 
συνηµµένη Φωτογραφία 4), 3 σπασµένα φωτιστικά επί της Πλατείας Λιάπη (βλ. 
συνηµµένη Φωτογραφία 5) και 3 σπασµένα φωτιστικά επί της Οδού 
Μαραθωνοδρόµων (βλ. συνηµµένη Φωτογραφία 6), 

11. αυτοψία ηλεκτρολόγων του ∆ήµου (4.9.2017) από την οποία προέκυψε η ύπαρξη 
3 σπασµένων κολώνων δηµοτικού φωτισµού στη Οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στη 
δηµοτική ενότητα Σταµάτας, η οποία αποτελεί κεντρική οδό από την Πλατεία της 
Σταµάτας (βλ. συνηµµένη φωτογραφία 7), 1 σπασµένη κολώνα δηµοτικού 
φωτισµού στην Οδό Παραδείσου µπροστά από το πυροσβεστικό φυλάκιο (βλ. 
συνηµµένη Φωτογραφία 8), σπασµένο φωτιστικό στην πίσω πλευρά του 
Πολιτιστικού Κέντρου της δηµοτικής ενότητας Κρυονερίου (βλ. συνηµµένη 
Φωτογραφία 9) και 1 σπασµένη κολώνα δηµοτικού φωτισµού στην Πλατεία 
Ροδόπολης µπροστά από το δηµοτικό κατάστηµα (βλ. συνηµµένη Φωτογραφία 
10), 

12. µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου της 8.9.2017 από τη δηµοτική ενότητα 
Σταµάτας µε αναφορά 1 (ακόµη) σπασµένης κολώνας δηµοτικού φωτισµού επί 
της Οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου (στο ύψος της ταβέρνας Αετός),   

13. το γεγονός ότι υπάρχει άµεση ανάγκη αντιµετώπισης των ζηµιών για λόγους 
οδικής ασφάλειας (πεζών και διερχόµενων οχηµάτων) και ασφάλειας από 
κρούσµατα κλοπών, κλπ, 

14. την Τεχνική Περιγραφή (µε ηµεροµηνία 18.9.2017) που συνέταξε η ∆ιεύθυνση 
Περιβάλλοντος για την «Προµήθεια και Εγκατάσταση Ιστών & Φωτιστικών 
∆ηµοτικού Φωτισµού» για την αποκατάσταση των  ανωτέρω καταστροφών στα 
δίκτυα δηµοτικού φωτισµού των δηµοτικών ενοτήτων Αγίου Στεφάνου, 
Κρυονερίου, Σταµάτας και Ροδοπόλεως του ∆ήµου ∆ιονύσου, ενδεικτικού 
προϋπολογισµού 13.039,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 

 
ελήφθη η 2568/2017 Απόφαση ∆ηµάρχου (αρ. πρωτ. ∆ήµου 28989/19.9.2017) µε την 
οποία αποφασίστηκε  
1. η επείγουσα ανάγκη προµήθειας ιστών και φωτιστικών δηµοτικού φωτισµού για την 

αποκατάσταση αντίστοιχων καταστραµµένων επί του υπάρχοντος δικτύου δηµοτικού 
φωτισµού επί  

o της Οδού Ηρώων Πολυτεχνείου και Λεωφόρου Χελµού στη δηµοτική ενότητα 
Αγίου Στεφάνου,  



o της Λεωφόρου Κρυονερίου, της Οδού Παραδείσου, της Οδού 
Μαραθωνοδρόµων, της Πλατείας Λιάπη και στο Πολιτιστικό Κέντρο στη 
δηµοτική ενότητα Κρυονερίου,  

o της Οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου της δηµοτικής ενότητας Σταµάτας, και  
o της Πλατείας της δηµοτικής ενότητας Ροδόπολης,   

όπως αυτά αναλυτικά περιγράφηκαν προηγουµένως,  
τα οποία καταστράφηκαν από πρόσφατα αυτοκινητιστικά ατυχήµατα ή άλλο λόγο 
(βανδαλισµό, πτώση κλαδιού, κλπ.) µε αποτέλεσµα κεντρικά σηµεία οδών, 
λεωφόρων και κοινόχρηστων χώρων των ανωτέρω περιοχών να στερούνται 
φωτισµού και να προκύπτουν σοβαρά θέµατα ασφάλειας,   
δεδοµένου ότι τα υλικά αυτά (ιστοί και φωτιστικά) δεν υπάρχουν στην αποθήκη του 
∆ήµου και ούτε προβλέπεται η προµήθεια τους στην υπάρχουσα σύµβαση 
προµήθειας ηλεκτρολογικού υλικού (κυρίως αναλωσίµων π.χ. λαµπτήρες, ασφάλειες, 
κλπ.) του ∆ήµου,  

2. η έγκριση της Τεχνικής Περιγραφής (µε ηµεροµηνία 18.9.2017) που συνέταξε η 
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος για την «Προµήθεια και Εγκατάσταση Ιστών & Φωτιστικών 
∆ηµοτικού Φωτισµού», ενδεικτικού προϋπολογισµού 13.039,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.  

 
5. Σε υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης, η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος έστειλε την µε αρ. 

πρωτ. ∆ήµου 29030/20.9.2017 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς προς την εταιρία 
ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΕΠΕ η οποία ανταποκρινόµενη απέστειλε τη συνηµµένη επιστολή δίνοντας 
έκπτωση 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού της τεχνικής περιγραφής των 
εργασιών (η οποία είναι ύψους 13.039,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%) που 
συνέταξε η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος, δηλαδή προσέφερε το ποσό των 12.778,22 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.  

 
6. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή όπως  

 
� αναθέσει απευθείας µε τη διαδικασία του Επείγοντος την «Προµήθεια Φωτιστικών 

Ιστών και Σωµάτων ∆ηµοτικού Φωτισµού για Αντικατάσταση αντίστοιχων 
Κατεστραµµένων σε Οδούς των  ∆ηµοτικών Ενοτήτων Αγίου Στεφάνου, Κρυονερίου, 
Σταµάτας και Ροδοπόλεως του ∆ήµου ∆ιονύσου» στην εταιρία ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΕΠΕ 
έναντι ποσού 12.778,22 €,  

� εγκρίνει τη σχετική δαπάνη, και  
� διαθέσει το ανωτέρω ποσό µε χρέωση του Κ.Α. 20.6662.0001 µε τίτλο «Προµήθεια 

Ηλεκτρολογικού Εξοπλισµού» (ΠΑΥ …. / 2017). 
 

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
 
 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΠΠΑ 
 

 Συντάκτης Προϊστάµενος ∆ιευθυντής  
Ονοµ/µο   Α. Παπαδόπουλος  

Υπογραφή     
Ηµερ/νία     

 
 
 


