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ΘΕΜΑ: Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση για τη Αντικατάσταση Μεµβρανών του Συστήµατος     

Χλωρίωσης Πόσιµου Νερού στα Αντλιοστάσια της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου. 
 

1. Σύµφωνα µε την παρ. 1 εδαφ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η Οικονοµική Επιτροπή «α-
ποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογι-
σµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό 
συµβούλιο, καθώς επίσης  αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας α-
νάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε ε-
ξαιρετικά 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 ∆ιαδι-
κασία µε ∆ιαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη ∆ηµοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 
2014/24/ΕΕ)», εδάφιο 2  
«Η διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση µπορεί να χρησιµοποιεί-
ται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις πα-
ρακάτω περιπτώσεις: 
γ). στο µέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόµε-
νης 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,  

«1. Οι δαπάνες είναι υποχρεωτικές και προαιρετικές. 
Υποχρεωτικές δαπάνες είναι: 
ιζ) Τα υλικά και το κόστος επισκευής βλαβών στο οδικό δίκτυο και στο δίκτυο ύδρευσης, α-
ποχέτευσης, άρδευσης και ηλεκτροφωτισµού, η επισκευή του εξοπλισµού των σχολείων, 
των παιδικών σταθµών και των παιδικών χαρών και η εν γένει συντήρηση αυτών, καθώς και 
οι δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος και την πολιτική προστασία»,  
«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, άρ-
δευσης, φωτισµού και σε δρόµους. Στις περιπτώσεις αυτές, εάν ο προϋπολογισµός του σχε-
τικού 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 πίστω-
ση 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 Επι-

τροπής, 
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 κα-
ταργούµενων 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 ύδρευσης 
είναι υποχρεωτική δαπάνη, και τις διατάξεις της παρ. 4 του ίδιου άρθρου ότι µπο-
ρούν να διατίθενται µε απόφαση δηµάρχου πιστώσεις για την πληρωµή δαπανών 
που αφορούν την άµεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζηµιών σε δίκτυα ύδρευσης, 

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 αρ. πρωτ. 21120/13-07-2017 έγγραφο του Τµήµατος Ύδρευσης το οποίο ενη-

µερώνει ότι στη ∆εξαµενή της ∆.Ε. ∆ιονύσου χρειάζονται αντικατάσταση οι µεµβρά-
νες του δειγµατολήπτη νερού στο σύστηµα χλωρίωσης για το πόσιµο νερό διότι χω-
ρίς αυτές είναι αδύνατος ο έλεγχος για τη σωστή χλωρίωση του πόσιµου νερού 

9. Το γεγονός ότι ο ∆ήµος δεν διαθέτει σήµερα εν ισχύ σύµβαση συντήρησης και απο-
κατάστασης ζηµιών στις εγκαταστάσεις χλωρίωσης πόσιµου νερού. 

 
ελήφθει η 2030/2017 Απόφαση ∆ηµάρχου (αρ. πρωτ. ∆ήµου 21903/20.7.2017) µε την οποία 
αποφασίστηκε  

1. Η επείγουσα ανάγκη αντικατάστασης των µεµβρανών για το δειγµατολήπτη νερού 
στο σύστηµα χλωρίωσης των δεξαµενών πόσιµου νερού και η προµήθεια του 
απαραίτητου ηλεκτρολύτη για τη λειτουργία του αναλυτή, και  

2. η έγκριση της σχετικής Τεχνικής Περιγραφής (µε ηµεροµηνία 20.7.2017) που συνέ-
ταξε η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος για την Αντικατάσταση Μεµβρανών για το Σύστηµα 
Χλωρίωσης Πόσιµου Νερού στα Αντλιοστάσια της ∆.Ε. ∆ιονύσου. 

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

πρωτ. ∆ήµου 21905/20.7.2017 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς προς την εταιρία 
HELLAS ENVIRONMENT ΕΠΕ η οποία ανταποκρινόµενη απέστειλε τη συνηµµένη προ-
σφορά για ποσό 395 € και συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ ποσό 489,80 €.   

 
6. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή όπως  

 
1. αναθέσει απευθείας µε τη διαδικασία του Επείγοντος την «Αντικατάσταση Μεµβρανών 

στο Σύστηµα Χλωρίωσης Πόσιµου Νερού στη ∆εξαµενή της ∆.Ε. ∆ιονύσου» στην εται-
ρία HELLAS ENVIRONMENT ΕΠΕ έναντι ποσού 489,80 € (µε το ΦΠΑ),    

2. εγκρίνει τη σχετική δαπάνη, και  
3. διαθέσει το ανωτέρω ποσό µε χρέωση του Κ.Α. 25.6262.0001 µε τίτλο «Συντήρηση και 

Επισκευή Αντλιοστασίων κλπ Εγκαταστάσεων Ύδρευσης» (ΠΑΥ …. / 2017). 
 

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
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 Συντάκτης Προϊστάµενος ∆ιευθυντής  
Ονοµ/µο   Α. Παπαδόπουλος  
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