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ΘΕΜΑ: Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 2017 σχετικά µε 
Απευθείας Ανάθεση για τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων για την 
αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών που προξένησαν οι χιονοπτώσεις από τις 29 ∆εκεµβρίου 
2016. 
Σχετικά :α. Η υπ. αριθ. 36249/2568/29-12-2016 Απόφαση ∆ηµάρχου 
   β. Η υπ. αριθ.36249 /29-12-2016 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)», 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. Με το άρθρο 9 παρ.4 του Π.∆ 80/2016  «για τις δαπάνες για τις οποίες από τη φύση τους 

δεν είναι δυνατή η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 4 του παρόντος (συναλλαγµατικές 

διαφορές, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, δαπάνες πολιτικής προστασίας, 

διοικητικής εκτέλεσης, ∆ΙΑΣ κ.λπ.), αναλαµβάνεται η υποχρέωση και δεσµεύεται η 

απαραίτητη πίστωση αµέσως µετά την παραλαβή του σχετικού λογαριασµού, της 

γνωστοποίησης της εκτελεστής, κατά τις κείµενες διατάξεις, δικαστικής απόφασης ή της 

σχετικής ειδοποίησης ή µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο γνωστοποίηση του ύψους και του 

χρόνου εξόφλησής τους». 



 4. Με την υπ. αριθ. 36249/2568/29-12-2016 Απόφαση ∆ηµάρχου µισθώθηκαν ιδιωτικά 

οχήµατα και µηχανήµατα έργων µε τους χειριστές τους, για εργασίες εκτάκτων αναγκών 

που προξένησαν οι χιονοπτώσεις από τις 29 ∆εκεµβρίου 2016, στις ∆ηµοτικές Ενότητες 

Άνοιξης, ∆ιονύσου, ∆ροσιάς, Κρυονερίου και Σταµάτας, µε δαπάνη συνολικού ποσού 

8.478,50 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). 

5. Κατόπιν τούτων, παρακαλούµε, για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 

8.478,50 € µε χρέωση του Κ.Α. 70.6275.0002 µε τίτλο «∆απάνες Αντιµετώπισης 

Χιονοπτώσεως κ.α. Έκτακτων Αναγκών από Έντονα Καιρικά Φαινόµενα», (ΠΑΥ …./2017) 

για την αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προκλήθηκαν από τις χιονοπτώσεις. 
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