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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σμολοκτός Νικόλαος (Αντιπρόεδρος) (τακτικό μέλος) 1.Αθανασιάδης Θεόδωρος Δήμαρχος(τακ. μέλος)
2. Σύρτας Γεώργιος- Αντιδήμαρχος(τακτικό μέλος) 2. Σαρίδης ΄Αλκης Αντιδήμαρχος (τακτικό μέλος)
3.Κιλατζίδης Ελευθέριος
(αναπληρ.μέλος) 3. Ντεμίρης Αθανάσιος
(τακτικό μέλος)
4. Ψωμάς Αλ/νδρος (Αντιδήμαρχος) ( τακτικό μέλος)
5. Ηλιάδης Μιχαήλ
(τακτικό μέλος)
Οι οποίοι δεν ήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα
Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ.Ναλμπάντη Ελένη
Αριθ. Απόφ: 67/2020
ΘΕΜΑ: Έγκριση της αριθ.3706/17-3-2020 απόφασης του Δημάρχου για κατεπείγουσα
απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.ΣΤΗ Δ.Ε. ΣΙΤΑΓΡΩΝ»

Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι στο άρθρο
58 του Ν. 3852/2010 στην παρ. 2 αναφέρεται : «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».
Στο άρθρο 158 του Ν.3463/2006 στην παρ. 7 αναφέρεται ότι «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».
Στο άρθρο 10 παρ.3α της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ
55/11.03.2020) ορίζεται ότι «Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων της παρ.1 για προμήθειες υλικού
και υπηρεσιών συναφούς υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης
ανάγκης λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου COVID19 οι δήμοι και οι περιφέρειες
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μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία διαπραγμάτευσης
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατ την περ.γ της παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016
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».
Για την αντιμετώπιση αυτής της πρωτόγνωρης κατάστασης και του κινδύνου διασποράς του
κορωνοίού ο Δήμος προέβη με την αριθ.3706/17-3-2020 απόφαση του Δημάρχου στην απευθείας
ανάθεση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης , της εργασίας «ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π. ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΣΙΤΑΓΡΩΝ» στην ατομική επιχείρηση της κ.Χαρπαντίδου Νίνας,
«Υγειονολόγος ΤΕ» με ΑΦΜ 116335786, έναντι συνολικής δαπάνης 1.240,00€ με ΦΠΑ
Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη ν’ αποφασίσουν σχετικά με την έγκριση της ανωτέρω απόφασης
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ άκουσε την ανωτέρω εισήγηση και έλαβε υπόψη:
 τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/2006
 τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ.2 Ν. 3852/2010
 Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.3α της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(ΦΕΚ 55/11.03.2020)
 την αριθ. 3705/17-3-2020 απόφαση του Δημάρχου Προσοτσάνης
 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
1.- Εγκρίνει την αριθ.3706/17-3-2020 απόφαση του Δημάρχου για κατεπείγουσα απευθείας
ανάθεση της υπηρεσίας «ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.ΣΤΗ Δ.Ε.
ΣΙΤΑΓΡΩΝ» στην ατομική επιχείρηση της κ.Χαρπαντίδου Νίνας, «Υγειονολόγος ΤΕ» με ΑΦΜ
116335786, έναντι συνολικής δαπάνης 1.240,00€ με ΦΠΑ
2.-Για την κάλυψη της δαπάνης της εν λόγω υπηρεσίας θ’ακολουθήσει τροποποίηση του
προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2020 με εγγραφή σχετικής πίστωσης στον ΚΑ.10/6261.04
αυτού.
H απόφαση αυτή πήρε αριθμό 67/2020
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της ΟΕ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

