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ΑΔΑ: ΩΚΗΑΩΞΖ-ΓΙΞ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 7/2020 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη σήμερα 23 Μαρτίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ. στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ.3743/19-3-2020 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και
γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
77 του Ν.4555/18.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με πέντε (5) παρόντα μέλη και τρία (3)
απόντα, επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Σμολοκτός Νικόλαος (Αντιπρόεδρος) (τακτικό μέλος)
2. Σύρτας Γεώργιος- Αντιδήμαρχος(τακτικό μέλος)
3.Κιλατζίδης Ελευθέριος
(αναπληρ.μέλος)

4. Ψωμάς Αλ/νδρος (Αντιδήμαρχος)
5. Ηλιάδης Μιχαήλ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Αθανασιάδης Θεόδωρος Δήμαρχος(τακ. μέλος)
2. Σαρίδης ΄Αλκης Αντιδήμαρχος (τακτικό μέλος)

3. Ντεμίρης Αθανάσιος

(τακτικό μέλος)

( τακτικό μέλος)

(τακτικό μέλος)
Οι οποίοι δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη

ΘΕΜΑ : Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξη
ως κατεπείγοντος προς συζήτηση
Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Αντιπρόεδρος ανέφερε ότι
έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση του κατεπείγον, πρέπει να συζητηθεί
κατά προτεραιότητα και αφορά την «Απ’ευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών για την αποφυγή διάδοσης του
κορωνοϊού»
Σύμφωνα με τα κατεπείγοντα μέτρα (ΦΕΚ 55/11.03.2020) που πήρε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των
αρνητικών επιπτώσεων από την εμφάνιση του κορωνοϊού θεωρείται αναγκαία η λήψη της εν λόγω απόφασης ως
έκτακτης διότι κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια διαφόρων υλικών προστασίας (μάσκες, αντισηπτικά, γάντια κλπ)
από τον κορωνοϊό.

Για τους παραπάνω λόγους κρίνεται αναγκαία η συζήτηση του εν λόγω θέματος ως εκτάκτου στην
παρούσα συνεδρίαση, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην
ημερήσια διάταξη.
Με βάση τα παραπάνω κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού έλαβε υπόψη του
 την εισήγηση του προέδρου
 την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018
 το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να
συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη συζήτηση του θέματος «Απ’ευθείας ανάθεση της προμήθειας υλικών για την αποφυγή διάδοσης του
κορωνοϊού» στην παρούσα συνεδρίαση

ΑΔΑ: ΩΚΗΑΩΞΖ-ΓΙΞ
Αριθ.Απόφ. 64/2020
ΘΕΜΑ: Απ’ευθείας ανάθεση της προμήθειας υλικών για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού»
Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 1ο έκτακτο θέμα ανέφερε ότι στην Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» ΦΕΚ 55/11.03.2020 και στις ρυθμίσεις των
εδαφίων (α) και (β) της παρ.3 του άρθρου 10 με τίτλο «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων
και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του ιού, αναφέρεται ότι
«για προμήθειες υλικού και υπηρεσιών συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης
ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν
να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, κατά την περ.γ΄ της παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016. Η ανάθεση δημοσίων συμβάσεων
γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προύπολογισμό πίστωση ή
μη υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του
προϋπολογισμού , η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο ,
στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του….»
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 της 2 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».
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ μετά την ανωτέρω εισήγηση έλαβε υπόψη :
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016
- τις σοβαρές ελλείψεις στην αγορά και τη διαθεσιμότητα των υλικών σε ορισμένους προμηθευτές
- την παρ.3 του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020)
- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
3 του
Ν.4623/2019
Μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.-Αναθέτει απ’ ευθείας την προμήθεια υλικών διαφόρων υλικών (μάσκες, αντισηπτικά, γάντια
κλπ) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, στους παρακάτω οικονομικούς φορείς, έναντι
συνολικού ποσού 2.000,00 ευρώ :
1.Στογιάννης Θ.Ιωάννης, Προσοτσάνη
2.Ε.Ζαγόρη & ΣΙΑ ΕΕ, Κοκκινόγεια
3.Σεβδά Α. Αικατερίνη, Δράμα
Β.-Δεσμεύει την πίστωση που θα εγγραφεί στον ΚΑ-10/6631.01 του σκέλους των εξόδων η οποία θα
προκύψει μετά από σχετική τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2020

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθ. 64/2020
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της ΟΕ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

