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ΘΕΜΑ:  ΑΝΑΘΕΣΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΜΕ  ΤΙΤΛΟ  «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ  ΟΔΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΦΛΑΜΠΟΥΡΩΝ  ΚΑΙ  ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΥ»  ΜΕ  ΤΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΤΗΣ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ  ΧΩΡΙΣ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ,
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 32 ΤΟΥ Ν.4412/2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1)Το  άρθρο  206  παρ.1  του  Ν.4555/2018:  «Δεν  απαιτείται  απόφαση  του  δημοτικού
συμβουλίου  για  την  εκκίνηση  της  διαδικασίας  ανάθεσης  δημόσιας  σύμβασης  έργου,
προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας…..» 

2)Το  άρθρο 72 παρ.1 περιπτ.θ και  ιδ  του Ν.3852/2010,  όπως ισχύει:  «η Οικονομική
Επιτροπή  […]  θ)  Αποφασίζει  την  κατάρτιση  των  όρων,  τη  σύνταξη  των  διακηρύξεων,  τη
διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες,
προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και
αξιολόγησης  από  μέλη  της  ή  ειδικούς  επιστήμονες,  υπαλλήλους  του  δήμου  ή  δημόσιους
υπαλλήλους.  ιδ)  Ασκεί  καθήκοντα  αναθέτουσας  αρχής  για  τις  συμβάσεις  έργου,  μελετών,
υπηρεσιών  και  προμηθειών,  ανεξαρτήτως  προϋπολογισμού  πλην  των  περιπτώσεων  που
υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση…. »

3)Το άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «…2.Όταν δημιουργείται άμεσος και
προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή
λήψης  απόφασης,  ο  δήμαρχος  μπορεί  να  αποφασίσει  για  θέματα  που  ανήκουν  στην
αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει
να  υποβάλει  προς  έγκριση  τη  σχετική  απόφασή  του  κατά  την  επόμενη  συνεδρίαση  της
αντίστοιχης επιτροπής.

4)Το άρθρο 32 του Ν.4412/2016: «2.Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση  μπορεί  να  χρησιμοποιείται  για  δημόσιες  συμβάσεις  έργων,  προμηθειών  και
υπηρεσιών  σε  οποιαδήποτε  από  τις  κατωτέρω 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. Οι
περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας
ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη….»

5)Το  άρθρο 32Α  του  Ν.4412/2016:  «Εξαιρούνται  της  υποχρεωτικής  εφαρμογής  των
άρθρων 22 παράγραφοι 1, 36, 72 παράγραφος 1 περίπτωση α΄, 79 παράγραφοι 1 έως 4, και
221 παράγραφοι 8 και 9, οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32:
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α)  όπου  η  δυνατότητα  ανάθεσης  περιορίζεται  σε  έναν  προκαθορισμένο  συμμετέχοντα,
σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2, με την παράγραφο 3, με την περίπτωση β΄
της παραγράφου 4 και την παράγραφο 6,
β)  λόγω  του  επείγοντος  χαρακτήρα  της  ανάθεσης  σύμφωνα  με  την  περίπτωση  γ΄  της
παραγράφου 2, ή
γ) λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της συναλλαγής στην περίπτωση προμηθειών που
είναι εισηγμένες και αγοράζονται σε χρηματιστήριο εμπορευμάτων σύμφωνα με την περίπτωση
γ΄ της παραγράφου 
4. Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ η διαδικασία διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους
της πρόσκλησης, όπου υπάρχει, και η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνεται σε ενιαίο
στάδιο  με  την  ανάθεση  της  σύμβασης.  Στην  περίπτωση  γ΄  δεν  απαιτείται  προηγούμενη
πρόσκληση και η διαδικασία διεξάγεται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συναλλαγής.
Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης γίνεται από τριμελές όργανο, το οποίο συγκροτείται από
την  Αναθέτουσα  Αρχή  και  εισηγείται  προς  το  αποφαινόμενο  όργανο  για  κάθε  θέμα  που
ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης»

6)Το  άρθρο 54 παρ.7  του Ν.4412/2016:  «Οι  τεχνικές  προδιαγραφές  καθορίζονται  και
εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61.»

7)Την  παρ  7  του  άρθρου  158  Ν.3463/06  «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  στον  προϋπολογισμό  πίστωση  ή  αυτή  που  υπάρχει  είναι  ανεπαρκής,  η
αναγκαία  τροποποίηση  του  προϋπολογισμού  γίνεται  στην  πρώτη,  μετά  την  ανάθεση,
συνεδρίαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.» [παρ.4β άρθρου 158 «β.  Την άμεση
αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών σε δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης, φωτισμού
και σε δρόμους»

8)Την  επιτακτική  ανάγκη  για  την  εκτέλεση  της  υπηρεσίας  του  θέματος καθώς
σημειώθηκαν ζημιές στο αγροτικό οδικό δίκτυο των Κοινοτήτων. Φλάμπουρα και Μιχαλιτσίου
από  τις  ισχυρές  βροχές  των  τελευταίων  ημερών  (από  6-12-2020  έως  13-12-2020  ),  με
συνέπεια αιτία της μεγάλης ροής των υδάτων να μεταφερθούν πολλά υλικά, να καταπέσουν,
αποφραχθούν  ή  υπερχειλήσουν  τα  αυλάκια  απορροής,  να  γίνει  έντονη  διάβρωση  του
οδοστρώματος, βράχοι και χώματα να εναποθετηθούν σε διάφορα σημεία του δικτύου, καθώς
και να κατατραφούν ολοσχερώς τμήματα των αγροτικών δρόμων που οδηγούν σε γεωργικές
και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων, με κίνδυνο
αφενός, την απώλεια ζωικού κεφαλαίου και αφετέρου, την ασφαλή μετακίνηση των γεωργών
από και προς τις εκμεταλλεύσεις τους.

Οι εργασίες που απαιτούνται να εκτελεστούν είναι: 

1. Εκσκαφές – απομακρύνσεις των φερτών υλικών,

2. Καθαρισμός διαμόρφωση των αυλακιών απορροής των υδάτων,

3. Κατασκευή της υποδομής του δρόμου με αδρανό υλικό (ογκόλιθους – Σκύρα),

4. Την τελική διαμόρφωση των οδών με αμοχαλικώδες υλικό

Για  την  κατασκευή  της  υπηρεσία  θα  απαιτηθεί  χρήση  εκσκαφέα-φορτωτή  JCB και
διαμορφωτής γαιών (γκρέιτερ). Η προμήθεια των υλικών και η μεταφορά τους θα γίνει από
τον Δήμο με τα φορτηγά που διαθέτει. 

Αναλυτικά η εκτίμηση της υπηρεσίας περιγράφεται στην αρ. 65/2020 μελέτη της Δ/νσης ΤΥ
Δήμου Πρέβεζας.   

9) Το γεγονός ότι το εργατοτεχνικό προσωπικό (χειριστές μηχανημάτων έργου) που διαθέτει ο
Δήμος δεν επαρκεί για την εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας δεδομένου ότι στον οργανισμό
εσωτερικής  υπηρεσίας  του  Δήμου  Πρέβεζας  προβλέπονται  στον  κλάδο  ΔΕ  28  χειριστών
μηχανημάτων έργων 12 θέσεις οι οποίες προέκυψαν μετά την μείωση λόγω προσαρμογής του
ΟΕΥ στο υπάρχον προσωπικό του Δήμου και όλες οι επιπλέον κενές θέσεις του καταργήθηκαν.
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Με βάση την υπάρχουσας κατάστασης στον δήμο στον κλάδο ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων
Έργου υπηρετούν 10 υπάλληλοι εκ των οποίων, 

 2 χειριστές μηχανημάτων έργου (φορτωτή) υπηρετούν στην αποκομιδή των ογκωδών
αντικειμένων στην ΔΕ Πρέβεζα σε καθημερινή βάση με πλήρη απασχόληση.

 1 χειριστής μπίγας για συλλογή κλαδεμάτων στην ΔΕ Ζάλογγου σε καθημερινή βάση με
πλήρη απασχόληση.

 1 χειριστής μηχανήματος έργου (φορτωτής) στην αποκομιδή των ογκωδών αντικειμένων
στην ΔΕ Λούρου σε καθημερινή βάση με πλήρη απασχόληση.

 1 χειριστής μηχανήματος έργου απασχολείται πλήρως σε καθημερινή βάση στην αποθήκη
της ανακύκλωσης όλου του Δήμου και δεν μπορεί να μετακινηθεί σε άλλη εργασία.

 1 χειριστής μηχανήματος έργου απασχολείται πλήρως και ημερησίως στον καθαρισμό με
σάρωθρο των οδών της πόλεως Πρέβεζας

 2 χειριστές μηχανημάτων έργου (τσάπες) απασχολούνται σε καθημερινή βάση με πλήρες
ωράριο στην υπηρεσία ύδρευσης στις ΔΕ Ζαλόγγου και Λούρου για την αποκατάσταση
των βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης τα οποία λόγω της παλαιότητας παρουσιάζουν πολλά
προβλήματα διαρροών.

 2 χειριστές μηχανημάτων (Καλαθοφόρα) απασχολούνται σε καθημερινή βάση με πλήρες
ωράριο στην υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού στις ΔΕ Πρέβεζας, Ζαλόγγου και Λούρου για
την αποκατάσταση των βλαβών στα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού.

10)Οι εργασίες που προέκυψαν λόγο της ποσότητας, του περιορισμένου χρόνου που πρέπει να
αποκατασταθούν,  της  έλλειψης  του  αναγκαίου  τεχνικού  εξοπλισμού  και  της  έλλειψης
διαθέσιμου προσωπικού (χειριστές μηχανημάτων έργου), δεν μπορούν να ολοκληρωθούν από
τον Δήμο και πρέπει να ανατεθούν σε ιδιώτη που να διαθέτει τα  μηχανικά μέσα όπως αυτά
περιγράφονται  στην αρ.  65/2020  μελέτη της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με
συνολικό ποσό 5.008,36€ με ΦΠΑ %. 

11) Τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω και οι οποίες οφείλονται
σε γεγονότα απρόβλεπτα που δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται
για  τις  ανοικτές,  κλειστές  ή  με  διαπραγμάτευση  διαδικασίες  με  δημοσίευση  προκήρυξης
διαγωνισμού  και  οι  περιστάσεις  της  κατεπείγουσας  ανάγκης  σε  καμία  περίπτωση  δεν
απορρέουν από ευθύνη του Δήμου.
12)Την  αρ.  65/2020 μελέτη  που  συντάχθηκε  από  την  Δ/νση  ΤΥ  Δήμου  Πρέβεζας  CPV:
45233142-6 Εργασίες επισκευής οδών.

13)Την  αρ.  Πρωτ.  24170/15-12-2020 πρόσκληση  προς  τον  οικονομικό  φορέα
“ΜΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ”

13)  Την  αρ.  πρωτ.  24271/26-03-2020 οικονομική  προσφορά  που  υποβλήθηκε  στην
υπηρεσία  από  τον  οικονομικό  φορέα  με  επωνυμία  “ΜΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ” ποσού 5.008,36€ με ΦΠΑ 24% συνοδευόμενη από: 

α)ΥΔ περί λόγων αποκλεισμού της παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 
β)Φορολογική ενημερότητα και 
γ)Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Και με δεδομένο ότι βάση των παραπάνω δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος των
δημοτικών  συμφερόντων  από  την  αναβολή  λήψης  απόφασης,  ο  Δήμαρχος  μπορεί  να
αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής επιτροπής με βάση το
άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΊΖΟΥΜΕ

1. Την έγκριση της αρ.  65/2020 μελέτης που συντάχθηκε την  14-12-2020 από την
Δ/νση ΤΥ Δήμου Πρέβεζας.
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2. Την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,
σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν και
με  δεδομένο  ότι  δημιουργείται  άμεσος  και  προφανής  κίνδυνος  των  δημοτικών
συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης. 

3. Την δέσμευση πίστωσης ποσού 5.008,36€ (με Φ.Π.Α. 24%) από ιδία έσοδα σε βάρος
του  προϋπολογισμού  του  έτους  2020  μετά  την  αναγκαία  τροποποίηση  του
προϋπολογισμού  στην  πρώτη,  μετά  την  ανάθεση,  συνεδρίαση  του  δημοτικού
συμβουλίου σύμφωνα με την παρ 7 του άρθρου 158 Ν.3463/06

4. Την  απευθείας  ανάθεση  της  υπηρεσίας  του  θέματος  στον  οικονομικό  φορέα  με  τα
παρακάτω στοιχεία :

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Α.Φ.Μ. 075001783   Δ.Ο.Υ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΕΔΡΑ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑ ΤΚ 48100 ΠΡΕΒΕΖΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
(τηλέφωνο, FAX & e-mail) ΤΗΛ 6945836883  

έναντι του ποσού των 5.008,36€ (με Φ.Π.Α. 24%) και με χρονική διάρκεια εκτέλεσης
της υπηρεσίας τις σαράντα (40) ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

5. Την αποστολή της παρούσας απόφαση για έγκριση στην οικονομική επιτροπή βάση του
άρθρου 58 παρ.2 του Ν.3852/2010

Κοινοποίηση
Οικονομικός φορέας ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΕ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ
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