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ΠΡΟΣ 

τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 
 
 
ΘΕΜΑ:  Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών για την υποστήριξη του 

∆ήµου ∆ιονύσου στην ένταξη της κατασκευής του Λυκείου ∆ιονύσου στο ΠΕΠ 
Αττικής 2014-2020.  

 
 
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)»,εδάφιο2: 
«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: 
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 
i. τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων ∆ηµάρχου, 
ii. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων Οικονοµικής 

Επιτροπής, 
iii. 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, 

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

v. τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, 
vi. τις διατάξεις του εδαφίου 7, άρθρο 158 του Ν.3463/2006 
vii. την υπ’ αριθ. 782 Απόφαση ∆ηµάρχου µε αρ. πρωτ. 9160/31.3.2017 για τον 

ορισµό Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων,  
viii. το µε αριθ. πρωτ.   8138/12.06.2018 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Μελετών της ΚΤΥΠ 

Α.Ε στο οποίο δηλώνει ότι µετά την ολοκλήρωση των µελετών και πριν την 
έκδοση Άδειας ∆όµησης από το Αρµόδιο Πολεοδοµικό Γραφείο της ΚΤΥΠ Α.Ε., 
και προκειµένου να ολοκληρώσει τις διαδικασίες ένταξης της κατασκευής του 
Λυκείου στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, απαιτείται η συµµετοχή των υπηρεσιών του 
∆ήµου ∆ιονύσου στα εξής: 

� Έκδοση των απαραίτητων εγκρίσεων από άλλες υπηρεσίες που συνοδεύουν την 
άδεια δόµησης του κτιρίου (έγκριση από Αρχαιολογία, Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής, 
Πυροσβεστική, Εταιρεία ∆ιανοµής Αερίου Αττικής Α.Ε. κλπ) 

� Προµετρήσεις αρχιτεκτονικών, στατικών και Η/Μ σχεδίων, ώστε να συντάξει η 
ΚΤΥΠ Α.Ε. τα τεύχη ∆ηµοπράτησης.                                                                                                             

ix. το γεγονός ότι η ανάγκη σύνταξης των ανωτέρω είναι άµεση και ιδιαίτερα στενά 
τα χρονικά όρια παράδοσης ώστε να είναι εφικτή η ένταξη στο 
χρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα. 

x. την µε αριθµ. πρωτ. 23029/05.07.2018 απόφαση ∆ηµάρχου (αρ. απόφασης 
2672) περί απευθείας ανάθεσης Παροχής Υπηρεσιών για την υποστήριξη του 
∆ήµου ∆ιονύσου στην ένταξη της κατασκευής του Λυκείου ∆ιονύσου στο ΠΕΠ 
Αττικής 2014-2020. 

xi. το τεύχος (µε ηµεροµηνία 04.07.2018) που συνέταξε η ∆ιεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών  για την «Παροχή Υπηρεσιών για την υποστήριξη του ∆ήµου 
∆ιονύσου στην ένταξη της κατασκευής του Λυκείου ∆ιονύσου στο ΠΕΠ Αττικής 
2014-2020», ενδεικτικού προϋπολογισµού 24.800,00 € συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ 24%. 

 
αποφασίστηκε  
 
A. Η επείγουσα ανάγκη Απευθείας Ανάθεσης Παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη του 

∆ήµου ∆ιονύσου στην ένταξη της κατασκευής του Λυκείου ∆ιονύσου στο ΠΕΠ Αττικής 
2014-2020, λόγω του ότι τα χρονικά όρια παράδοσης είναι ιδιαίτερα στενά για να είναι 
εφικτή η ένταξη στο χρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα. 

   
B. Η έγκριση του τεύχους (µε ηµεροµηνία 04.07.2018) που συνέταξε η ∆ιεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών για την «Παροχή Υπηρεσιών για την υποστήριξη του ∆ήµου ∆ιονύσου στην 
ένταξη της κατασκευής του Λυκείου ∆ιονύσου στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020», ενδεικτικού 
προϋπολογισµού 24.800,00 €  συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%.  

 
 
5. Σε υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης, η Τεχνική Υπηρεσία  έστειλε την µε αρ. πρωτ.  

23071/05.07.2018 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς προς την  Βαλιάτζα Ευαγγελία η 
οποία ανταποκρινόµενη απέστειλε τη συνηµµένη επιστολή δίνοντας έκπτωση 1% επί του 
ενδεικτικού προϋπολογισµού της τεχνικής περιγραφής των εργασιών (η οποία είναι 
ύψους 24.800,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%) που συνέταξε η ∆/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών, δηλαδή προσέφερε το ποσό των 24.552,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24%.  

 



6. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή όπως  
 

� αναθέσει απευθείας µε τη διαδικασία του Επείγοντος την «Απευθείας Ανάθεσης 
Παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη του ∆ήµου ∆ιονύσου στην ένταξη της 
κατασκευής του Λυκείου ∆ιονύσου στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020» στην Ευαγγελία 
Βαλιάτζα  έναντι ποσού 24.552,00 €,  

� εγκρίνει τη σχετική δαπάνη, και  
� διαθέσει το ανωτέρω ποσό µε χρέωση του Κ.Α. που θα προκύψει  στην πρώτη 

τροποποίηση του προϋπολογισµού µετά την ανάθεση, σύµφωνα µε το εδάφιο 7 του 
άρθρου 158 του Ν.3463/2006. 

 
 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ  

 
 

ΡΑΪΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 
 

 
 
 


