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ΠΡΟΣ 

τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 
 
ΘΕΜΑ:  Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Βλάβης Συσκευής 

Λειτουργίας και Ελέγχου (Controller) της Γεννήτριας (Η/Ζ) του Αντλιοστασίου 
Πόσιµου Ύδατος της ∆.Ε. ∆ιονύσου στη Θέση Τρία Πεύκα 

  
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 ύδρευσης 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 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. την µε αρ. πρωτ. 19655/29.6.2017 Σύµβαση του ∆ήµου για τη «Συντήρηση 

Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών ∆ήµου και Υποσταθµού Μέσης Τάσης Αντλιοστασίου ∆.Ε. 
∆ιονύσου» µε την εταιρία Ε.ΒΙ.ΑΡ. Α.Ε., 

9. το µε αρ. πρωτ. 400/439/21.7.2017 έγγραφο της ανωτέρω εταιρίας η οποία ενηµέρωσε το 
∆ήµο ότι δεν λειτουργεί σωστά η συσκευή ελέγχου του Η/Ζ στο αντλιοστάσιο πόσιµου ύδατος 
στη ∆.Ε. ∆ιονύσου στη θέση Τρία Πεύκα και ότι πρέπει αυτή να αντικατασταθεί µε καινούργια, 

10. το γεγονός ότι η συγκεκριµένη γεννήτρια (Η/Ζ) είναι µόνιµα τοποθετηµένη για την εφεδρεία 
παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος αποκλειστικά στο αντλιοστάσιο πόσιµου νερού στη θέση Τρία 
Πεύκα της ∆.Ε. ∆ιονύσου, το οποίο στην κατάσταση κανονικής λειτουργίας τροφοδοτείται µε 
ρεύµα από αποκλειστικό υποσταθµό (Υ/Σ) µέσης τάσης (Μ/Τ) που διαθέτει και στην 
περίπτωση που σηµειωθεί κάποια διακοπή ρεύµατος, λόγω αυξηµένων φορτίων του δικτύου, 
ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, ή λόγω κάποιου έκτακτου γεγονότος πολιτικής 
προστασίας, πχ. φωτιά, όλη η ∆.Ε. ∆ιονύσου ελλείψει εφεδρείας στην παροχή ρεύµατος θα 
µείνει χωρίς νερό, 

11. το γεγονός ότι δεν υπάρχει χρηµατικό υπόλοιπο διαθέσιµο για την υλοποίηση της σχετικής 
προµήθειας – αποκατάστασης βλάβης στα πλαίσια της ανωτέρω σύµβασης (παρ. 8), η οποία 
σηµειωτέον δεν µπορεί να υλοποιηθεί ως προς το σκέλος της προγραµµατισµένης 
συντήρησης του συγκεκριµένου Η/Ζ αφού αυτό δεν µπορεί να λειτουργήσει όταν ο controller 
του είναι εκτός λειτουργίας, 

 
ελήφθει η 2062/2017 Απόφαση ∆ηµάρχου (αρ. πρωτ. ∆ήµου 22578/26.7.2017) µε την οποία 
αποφασίστηκε η επείγουσα ανάγκη αποκατάστασης της βλάβης του controller (λειτουργίας και 
ελέγχου) του Η/Ζ στο αντλιοστάσιο πόσιµου ύδατος στη ∆.Ε. ∆ιονύσου στη θέση Τρία Πεύκα, µέσω 
της προµήθειας και τοποθέτησης καινούργιου, κατάλληλου / συµβατού controller για το Η/Ζ µάρκας 
ELCOS. 

 
5. Σε υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης, η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος απέστειλε Πρόσκληση 

Υποβολής Προσφοράς προς την εταιρία ΕΒΙΑΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΑΕ η οποία 
ανταποκρινόµενη απέστειλε προσφορά για ποσό 1.800 € πλέον ΦΠΑ 24%, συνολικά για ποσό 
2.232,00 €.  

 
6. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή όπως αναθέσει απευθείας µε τη 

διαδικασία του Επείγοντος την «Αποκατάσταση Βλάβης Συσκευής Λειτουργίας και Ελέγχου 
(Controller) της Γεννήτριας (Η/Ζ) του Αντλιοστασίου Πόσιµου Ύδατος της ∆.Ε. ∆ιονύσου στη 
Θέση Τρία Πεύκα» στην εταιρία ΕΒΙΑΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΑΕ έναντι ποσού 
2.232,00 €,  
� εγκρίνει τη σχετική δαπάνη, και  
� 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  
 
 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΠΠΑ 
 

 Συντάκτης Προϊστάµενος ∆ιευθυντής  
Ονοµ/µο   Α. Παπαδόπουλος  

Υπογραφή     
Ηµερ/νία     

 
 
 


