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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  23ης  ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 

          ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ  - ΥΜΗΤΤΟΥ                          
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                              

ΘΕΜΑ: Ανάθεση υπηρεσιών  απολύμανσης 
των Δημοτικών κτηρίων και  λοιπών κτηρίων 
και χώρων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού με τη 
διαδικασία του κατεπείγοντος του άρθρου 32 
παρ. 2.γ του Ν.4412/2016 

 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η    Νο  :100 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 8       ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :1 
Σήμερα 23η Ιουνίου 2021  ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 -12:30 συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού, με τηλεδιάσκεψη και χρήση 
της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) κατόπιν της αριθμ. πρωτ: 6628/18-06-
2021 πρόσκλησης του κ. Δημάρχου – Προέδρου της Επιτροπής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε 
κάθε μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του 
Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 , ενώ παρίσταντο τα κατωτέρω 
μέλη: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΩΝ/ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1                                                                                                                                                                                                                                 ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΙ 

2 
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΝΑΙ 

3 
ΛΙΟΥΤΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ   

ΝΑΙ 

4 
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

5 ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

6 
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

7  
ΝΤΙΝΟΣ   

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

8 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

9 ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ  ΝΑΥΣΙΚΑ  ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

10 ΚΑΡΑΚΩΝΗ  ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
(ΒΕΡΙΝΑ) 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

11 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΛΕΑΝΘΗ (ΚΛΕΙΩ) ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

12 ΤΣΙΛΙΦΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

13 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

14 ΘΑΝΟΥ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

15 ΚΡΟΥΣΟΣ  ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

http://www.epresence.gov.gr/
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16 ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

17 ΜΠΟΚΑΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

18 ΛΕΜΠΕΣΗΣ 
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ  

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

Η συνεδρίαση αυτή, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. 
Αναστάσιου Αθ. Μπινίσκου, παρίσταντο δε τα παραπάνω 8 τακτικά μέλη.  

Αφού ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης αφού αυτό έγινε ομόφωνα 

αποδεκτό να συζητηθεί και έθεσε υπόψη του σώματος το αριθμ. πρωτ.6716/23-06-2021 

έγγραφο του γραφείου προμηθειών και διαχείρισης , στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 

«Σας ενημερώνουμε ότι  στους χώρους των Δημαρχείων, στο Τμήμα Περιβάλλοντος, στα ΚΕΠ, στα 
Δημοτικά Ιατρεία του Δήμο Δάφνης-Υμηττού  και σε όποιον άλλον χώρο του Δήμου παραστεί έκτακτη ανάγκη 
λόγω της επικινδυνότητας του Covid-19 και για την πρόληψη της διασποράς του λόγω του επείγοντος της 
κατάστασης που προκλήθηκε από την έξαρση του κορωνοϊού Covid-19 και την ανάγκη για μέτρα πρόληψης κατά της 
διασποράς του, θα χρειαστούν άμεση απολύμανση προκειμένου  να αντιμετωπισθεί ο κίνδυνος μετάδοσης του 
κορωνοϊού. 

Για τους λόγους αυτούς  υπάρχει η επιτακτική και κατεπείγουσα ανάγκη της ανάθεσης σε ανάδοχο της 
ανωτέρω υπηρεσίας  με τη διαδικασία του κατεπείγοντος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 2γ του άρθρου 32 
Ν.4412/16 οι οποίες ορίζουν ότι :  «…….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.» 

Επιπλέον, αντίστοιχη άποψη έχει υιοθετήσει και το Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΣ), το οποίο δέχεται ότι 
απρόβλεπτες περιστάσεις είναι τα γεγονότα που δεν μπορούν αντικειμενικά με βάση τα διδάγματα της ανθρώπινης 
πείρας και λογικής να προβλεφθούν, είναι δε ανεξάρτητα της βούλησης της αναθέτουσας αρχής και δεν πρέπει να 
απορρέουν από έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας της αναθέτουσας αρχής (βλ. ενδεικτικά πράξεις 
ΕΛ.ΣΥΝ :  91, 105, 171, 191, 200, 205 και 214/2007, 15 74/2008 κ.λ.π). 

Παράλληλα με το άρθρο εικοστό έκτο της από 14-3-2020 ΠΝΠ ( ΦΕΚ 64 Α) προβλέπεται ότι εφόσον 
εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οποιαδήποτε 
αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί 
δημοσίων συμβάσεων, να προβαίνει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών 
καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης των κτηρίων που υπάγονται στην αρμοδιότητά της. 

Την παρ. 2 του άρθρου 88 του Ν. 4790/2021 (ΦΕΚ48/τ.Α’/31-3-2021)  
Παράταση υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης, οι οποίες έχουν συναφθεί με απευθείας ανάθεση, 
έως και την 30η.6.2021. Συμβάσεις υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης, οι οποίες  έχουν συναφθεί  
στο   πλαίσιο του άρθρου  εικοστού έκτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’   64), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του  

 ν. 4682/2020 (Α’ 76), παρατείνονται αυτοδικαίως από  την λήξη τους έως και την 30η.6.2021 
Με τον Ν. 4795/21, παρατείνεται η εφαρμογή διατάξεων των ΠΝΠ που αφορούν σε θέματα 

προϋπολογισμού και ανάθεσης με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσιότητα προμήθειας υλικών για 
την αντιμετώπιση του COVID-19. Πιο συγκεκριμένα, μέχρι 30/6/2021: 

Το άρθρο 51 με το οποίο η ισχύς του άρθρου τριακοστού τρίτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), ως προς τη διάθεση ποσοστού 
από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών των δήμων, 
παρατείνεται και για τον εκτελούμενο προϋπολογισμό του έτους 2021, για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζεται η λήψη 
και εφαρμογή έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 
πάντως όχι πέραν της 30ής.6.2021. 

Το άρθρο 61 Παράταση ισχύος δυνατότητας ανάθεσης από Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού δημοσίων συμβάσεων 
για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης που προκλήθηκε από τον κορωνοϊό 
COVID-19 με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. 

https://www.e-dimos.gr/wp-content/uploads/2020/04/ΠΝΠ-ΦΕΚ-64-14-3-2020.pdf
https://www.e-dimos.gr/wp-content/uploads/2020/04/ΠΝΠ-ΦΕΚ-64-14-3-2020.pdf
https://www.e-dimos.gr/genikes.php?pageid=160
https://e-dimos.gr/uploads/files/N.4795-21-fek-62-17.04.2021-tefxos-A%281%29.pdf
https://e-dimos.gr/uploads/files/%CE%A0.%CE%9D.%CE%A0-13-4-2020%281%29.pdf
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Προκειμένου να ανατεθεί η   ανωτέρω υπηρεσία, συντάχθηκε μελέτη από την Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 
και έχει κατατεθεί  προσφορά από την εταιρία «Δ. ΒΛΑΧΟΥ ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ», 

Για την  ανωτέρω δαπάνη δεν υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 
ποσό των  15.000,00 €  αλλά  σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ 7 του άρθρου 158 Ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ ),όταν 
συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, όπως εν προκειμένω, επιτρέπεται  η απευθείας ανάθεση προμηθειών, 
παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων,  και η  αναγκαία τροποποίηση του 
προϋπολογισμού γίνεται στην πρώτη, μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του δημοτικού  συμβουλίου. 

Παράλληλα, σύμφωνα με την εξαίρεση του άρθρου 9 παρ. 4 του π.δ/τος 80/2016, για τις δαπάνες, όπως 
οι προκείμενες, αναλαμβάνεται η υποχρέωση και δεσμεύεται η απαραίτητη πίστωση σε χρόνο μεταγενέστερο 
της ανάθεσης τους ( ΕΛ.ΣΥΝ : ΚΠΕΔ στο VII Τμήμα Πράξη 247/2017) 

Το άρθρο 58 παρ 2 Ν.3852/10– [ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ], με το οποίο ο Δήμαρχος μπορεί να αναθέσει με 
απόφαση του  απευθείας με την διαδικασία του κατεπείγοντος και στην συνέχεια η απόφασή του αυτή, να εγκριθεί σε 
επόμενη συνεδρίαση της  Οικονομικής Επιτροπής. 

Με βάση τα παραπάνω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες  οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα 
και οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου 
(ΕΛ.ΣΥΝ:. ΚΠΕΔ στο VII Τμήμα Πράξη 201, 97/2017), παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή, η οποία  καθίσταται 
κατ’ εξαίρεση αρμόδια σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 72, παρ. ιδ’ του Ν.3852/10 (Καλλικράτης), εφόσον 
συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, όπως εν προκειμένω, να εγκρίνει την απόφαση του Δημάρχου για την 
ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας στην εταιρεία «Δ. ΒΛΑΧΟΥ ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ»,  η οποία έχει 
υποβάλλει προσφορά κατόπιν πρόσκλησης για την παροχή απολύμανσης των Δημοτικών χώρων για τους 
κατεπείγοντες λόγους που διεξοδικά αναλύονται ανωτέρω. 

Οι περαιτέρω ενέργειες για τη δημοσιονομική δέσμευση της πίστωσης θα ακολουθήσουν μετά την εγγραφή 
 της σχετικής πίστωσης στην επόμενη αναμόρφωση του Προϋπολογισμού  οικ. έτους  2021.  

Σημειωτέων ότι ο ανάδοχος προκειμένου να υπογράψει τη σχετική σύμβαση θα προσκομίσει 
προηγουμένως στο γραφείο προμηθειών του Δήμου τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία ότι δεν συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού του για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης ήτοι: 

1.Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει  
καταδικαστεί με αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση  πριν την παρούσα ανάθεση για τα αδικήματα της παρ 1 περ α’ 
–στ΄ του άρθρου 73 Ν.4412/16  

2.Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 
2 περ α και β  του άρθρου 73 Ν.4412/16  .  

Ο ανάδοχος, κατά παρέκκλιση, ακόμα και αν  συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του ως ορίζονται στις  
ανωτέρω σχετικές διατάξεις, δεν θα αποκλεισθεί από την υπογραφή της σύμβασης, διότι η σύμβαση αφορά παροχή 
υπηρεσιών για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος ,όπως δημόσιας υγείας και προστασίας του 
περιβάλλοντος ( άρθρο 73 παρ 3α Ν.4412/16 )» 
Κατόπιν πήρε το λόγο ο κ. Πρόεδρος και κάλεσε το Σώμα κατόπιν διαλογικής συζήτησης να αποφασίσει 
σχετικά. 

   Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δήμαρχου - Προέδρου, άκουσε τις τοποθετήσεις και τις 

απόψεις των μελών της και ειδικότερα των δημοτικών συμβούλων και τακτικών μελών της 
επιτροπής κ.κ. Ντίνου Νικόλαου ο οποίος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι θα μειοψηφήσει αν 
και συμφωνεί με τη λογική αλλά δεδομένου ότι έρχονται αρκετά θέματα εκτός ημερησίας διάταξης 
και   Μαργαρίτη Ηλία Ερρίκου ο οποίος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι συμφωνεί με τις 
απόψεις του κ. Ντίνου ότι τα έκτακτα θέματα είναι πολλά και είναι αντίθετος με την απευθείας 
ανάθεση επομένως θα μειοψηφήσει, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων, του 
αριθμ.πρωτ. 6716/2021 εγγράφου του γραφείου προμηθειών και διαχείρισης υλικού και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις της από 14-3-2020 ΠΝΠ ( ΦΕΚ 64 Α), του άρθρου 58 παρ 2 Ν.3852/10, του 
Ν. 3463/06 (ΚΔΚ)  σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, του Ν.4555/2018 και  τις όμοιες του Ν.4071/2012 ,του Ν.4735/2020  καθώς και των 
διατάξεων του Ν.4412/2016 μετά από διαλογική συζήτηση σκέφθηκε και 

https://www.e-dimos.gr/wp-content/uploads/2020/04/ΠΝΠ-ΦΕΚ-64-14-3-2020.pdf
https://www.e-dimos.gr/wp-content/uploads/2020/04/ΠΝΠ-ΦΕΚ-64-14-3-2020.pdf
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ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   

Αναθέτει την Απολύμανση, στους χώρους των Δημαρχείων, στο Τμήμα Περιβάλλοντος, 

στα ΚΕΠ, στα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμο Δάφνης-Υμηττού  και σε όποιον άλλον χώρο του 

Δήμου παραστεί έκτακτη ανάγκη λόγω της επικινδυνότητας του Covid-19 και για την πρόληψη 

της διασποράς του λόγω του επείγοντος της κατάστασης που προκλήθηκε από την έξαρση του 

κορωνοϊού Covid-19, στην εταιρεία Δ. ΒΛΑΧΟΥ ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ σύμφωνα με το 

αριθμ.πρωτ. 6716/2021 έγγραφο του γραφείου προμηθειών και διαχείρισης υλικού. 

Σημειώνεται ότι: 

 Για την  ανωτέρω δαπάνη δεν υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου 
για το ποσό των  15.000,00 €  αλλά  σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ 7 του άρθρου 158 
Ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ ),όταν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, όπως εν προκειμένω, επιτρέπεται  
η απευθείας ανάθεση προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης 
έργων,  και η  αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισμού γίνεται στην πρώτη, μετά την 
ανάθεση, συνεδρίαση του δημοτικού  συμβουλίου 

 Η υπηρεσία ανατέθηκε απευθείας στην ανάδοχο εταιρεία, με απόφαση Δημάρχου  και έγινε βάσει 
της διαδικασίας του κατεπείγοντος σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016 και 
της αναγκαιότητας που προέκυψε λόγω της έξαρσης του κορωνοϊού COVID-19 και λόγω 
ύποπτου κρούσματος,  και την ανάγκη για μέτρα πρόληψης  κατά της διασποράς του.  

 Η συγκεκριμένη διαδικασία εφαρμόζεται σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης   ή σοβαρού 
επικείμενου κινδύνου που οφείλονται σε απρόβλεπτες καταστάσεις, δηλαδή σε αιφνίδια 
πραγματικά γεγονότα που αντικειμενικά και σύμφωνα με τους κανόνες της ανθρώπινης εμπειρίας 
και λογικής δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν.  Η κατεπείγουσα δε αυτή ανάγκη δεν οφείλεται σε 
υπαιτιότητα του Δήμου. 

 ο ανάδοχος προκειμένου να υπογράψει τη σχετική σύμβαση θα προσκομίσει προηγουμένως στο 
γραφείο προμηθειών του Δήμου τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία ότι δεν συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού του για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης ήτοι: 

1.Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
έχει  καταδικαστεί με αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση  πριν την παρούσα ανάθεση για τα αδικήματα 
της παρ 1 περ α’ –στ΄ του άρθρου 73 Ν.4412/16  
2.Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ 2 περ α και β  του άρθρου 73 Ν.4412/16  .  

 Ο ανάδοχος, κατά παρέκκλιση, ακόμα και αν  συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του ως ορίζονται 
στις  ανωτέρω σχετικές διατάξεις, δεν θα αποκλεισθεί από την υπογραφή της σύμβασης, διότι η 
σύμβαση αφορά παροχή υπηρεσιών για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος ,όπως 
δημόσιας υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος ( άρθρο 73 παρ 3α Ν.4412/16 ) 

Στην ανωτέρω απόφαση μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι και τακτικά μέλη κ.κ. Ντίνος Νικόλαος και 

Μαργαρίτης Ηλίας-Ερρίκος, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσης. 

Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.  

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:  

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
     ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ                    ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 

      ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
      ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
      ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

                                                                                        ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
             ΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   
             ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ         
           
         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                      
               ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ  
             
      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
     ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ 


