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                                       ΠΡΟΣ 
τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 2017 σχετικά µε 

Απευθείας Ανάθεση για την προµήθεια και τοποθέτηση ελεγκτή χλωρίου για τη δεξαµενή της 

∆Κ ∆ιονύσου. 

Σχετικά:α. Η υπ. αριθ. 566/2017 Απόφαση ∆ηµάρχου  

     β. Η υπ. αριθ.3577 /8-2-2017 πρόσκληση υποβολής προσφοράς 

 

Σύµφωνα: 

1. 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. 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. Λαµβάνοντας υπ’ όψη: 

• Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

• Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 



• Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 

του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

• Το άρθρο 158 παρ.4β του Ν.3463/2006, παρ.4β και παρ.7  

• Την αριθµ.3577/08-02-2017 πρόσκληση της Αντιδηµάρχου προς την εταιρεία 

HELLAS ENVIRONMENT ΕΠΕ, περί υποβολής προσφοράς. 

• Την υποβληθείσα προσφορά της HELLAS ENVIRONMENT ΕΠΕ προσφερόµενο 

ποσό 1.625,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. 

ελήφθη η 566/2017 Απόφαση ∆ηµάρχου (αρ. πρωτ. ∆ήµου 6375/7-3-2017) µε την οποία 

αποφασίστηκε η διενέργεια προµήθειας και τοποθέτησης ελεγκτή χλωρίου για τη δεξαµενή 

της ∆Κ ∆ιονύσου, εκτιµώµενης αξίας 1.625,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., µε τη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης.  

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

� εγκρίνει τη σχετική δαπάνη ποσού 1.625,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α, δηλαδή 2.015,00 
ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), και διαθέσει το ανωτέρω ποσό µε χρέωση του 
Κ.Α.25.7131.0009, µε τίτλο «Προµήθεια Χλωριωτών».  

 
 

 

   Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
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