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ΠΡΟΣ 

τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 
 
ΘΕΜΑ: Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση (για την Αποκατάσταση Πυλώνα Φωτισµού λόγω Ζηµιάς 
και Προµήθεια και Eγκατάσταση Νέων Φωτιστικών Προβολέων στους Ιστούς του ∆ηµοτικού 
Γηπέδου Ποδοσφαίρου της ∆. Ε. Σταµάτας για Αποκατάσταση Φωτισµού λόγω Ζηµιάς), Έγκριση 
∆απάνης και ∆ιάθεση Ποσού.        

  
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. 1 του άρθρου 158 του Ν.3463/06 (∆ηµοτικός και Κοινοτικός 
Κώδικας) για το ότι τα υλικά και το κόστος επισκευής βλαβών στο δίκτυο 
ηλεκτροφωτισµού είναι υποχρεωτική δαπάνη και τις διατάξεις της παρ. 4 του 
ίδιου άρθρου ότι µπορούν να διατίθενται µε απόφαση δηµάρχου πιστώσεις για 
την πληρωµή δαπανών που αφορούν την άµεση αποκατάσταση 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 γεγονός ότι το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018 έπεσε πυλώνας φωτισµού στο 

δηµοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου της ∆. Ε. Σταµάτας, µε συνέπεια να υποστεί ζηµιά ο 
πυλώνας, να σπάσουν οι προβολείς φωτισµού που έφερε και το γήπεδο να κλείσει 
για την προστασία των αθλουµένων, 

9. το απόσπασµα του ηµερήσιου δελτίου οχήµατος του Αστυνοµικού Τµήµατος 
Ωρωπού (Α.Μ.Υ. 2286) σχετικά µε την πτώση του πυλώνα φωτισµού στο Γήπεδο 
Σταµάτας, 

10.  το γεγονός ότι λόγω της πτώσης του πυλώνα και της καταστροφής των προβολέων 
του, το γήπεδο στερείται επαρκούς φωτισµού,   

 
ελήφθη η 1166/2018 Απόφαση ∆ηµάρχου (αρ. πρωτ. ∆ήµου 8892/9-3-2018) µε την οποία 
αποφασίστηκε η Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση για την Αποκατάσταση Πυλώνα Φωτισµού 
λόγω Ζηµιάς και Προµήθεια και Eγκατάσταση Νέων Φωτιστικών Προβολέων στους Ιστούς του 
∆ηµοτικού Γηπέδου Ποδοσφαίρου της ∆. Ε. Σταµάτας για Αποκατάσταση Φωτισµού λόγω 
Ζηµιάς.    

 
5. Σε υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης, η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος απέστειλε 
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (αρ. πρωτ. 9441/13-3-2018 ∆. ∆ιονύσου) προς την 
εταιρεία “SUPPORT SOLUTIONS BUSINESS S.A.”, η οποία ανταποκρινόµενη απέστειλε 
προσφορά  (αρ. πρωτ. 9674/14-3-2018 ∆. ∆ιονύσου) για ποσό των Είκοσι δύο χιλιάδων 
οκτακοσίων τρίάντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα  λεπτών (22.834,60€) 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 24%.  

   
  6. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή όπως: 

• αναθέσει απευθείας µε τη διαδικασία του Επείγοντος την Αποκατάσταση Πυλώνα 
Φωτισµού λόγω Ζηµιάς και Προµήθεια και Eγκατάσταση Νέων Φωτιστικών Προβολέων 
στους Ιστούς του ∆ηµοτικού Γηπέδου Ποδοσφαίρου της ∆. Ε. Σταµάτας για 
Αποκατάσταση Φωτισµού λόγω Ζηµιάς, στην εταιρεία “SUPPORT SOLUTIONS BUSINESS 
S.A.”,  

• εγκρίνει τη σχετική δαπάνη, ποσού 22.834,60€, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 24%, 
• διαθέσει το ανωτέρω ποσό (των 22.834,60 ευρώ), µε χρέωση του Κ.Α. 20.6262.0004 

µε τίτλο «Επισκευή του ∆ικτύου ∆ηµοτικού Φωτισµού των ∆ηµοτικών Ενοτήτων 
∆ήµου ∆ιονύσου». 

 
Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 
 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΠΠΑ 
 


