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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  7 η ς  Ε Κ Τ Α Κ Τ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

ΤΗΣ 13ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 13 Μαρτίου 2020 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Παρασκευή, ώρα 15:00 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 13.03.2020 

Αριθμός μελών  : 7 

Παρόντα μέλη  : 7 

Δημήτριος Λουκάς, Δήμαρχος Λαυρεωτικής, Χαράλαμπος Ζαγουρής, Ασπασία Αργεντίνη,  Σταύρος 

Κρητικός, Ηλίας Στουραΐτη, Κωνσταντίνος Λεβαντής, Αρετούσα Μακρή 

Απόντα μέλη  : - 

Παρούσας της γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

 

ΘΕΜΑ: Διενέργεια προμήθειας 600 λίτρων καθαριστικού – απολυμαντικού υγρού 

Αρ. Απόφ.: 51/2020 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του 

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «διενέργειας 

προμήθειας 600 λίτρων καθαριστικού – απολυμαντικού υγρού», έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής ότι το θέμα συζητείται με τη μορφή του κατεπείγοντος, καθώς είναι απολύτως 

αναγκαίο ο Δήμος να προβεί σε απολύμανση των δημοτικών κτιρίων και κοινόχρηστων 

εγκαταστάσεων, στα πλαίσια της προσπάθειας περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή απεφάνθη ομόφωνα για το 

κατεπείγον του θέματος της ημερήσιας διάταξης και τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» 

και ειδικότερα το άρθρο 10, στο οποίο ορίζονται τα κατωτέρω: 

«…3. α. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων της παρ. 1, για προμήθειες υλικού και υπηρεσιών, 

συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων 

αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν να 
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αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147). 

β. Η κατά την περ. α’ ανάθεση δημοσίων συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής 

Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η 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. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλογικά και 

στα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ….» 

− Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ του Ν.4412/16 «…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.» 

− Τις διατάξεις του άρθρου 66, παρ.6 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): «Αρχές 

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

− Τις διατάξεις του άρθρου 158, παρ. 7 του Ν.3463/2016 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006): «Κύρωση του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

− Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16): «Ανάληψη υποχρεώσεων 

από τους διατάκτες» 

− Την απόφαση ΥΠ.ΟΙΚ. 2/47972/0026/15-6-18 (ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ): «Οδηγίες για την τήρηση 

του Μητρώου Δεσμεύσεων» 

− Την αριθμ. πρωτ: 4801/13.03.2020 εισήγηση Δημάρχου Λαυρεωτικής περί προμήθειας 

αντισηπτικού απολυμαντικού υγρού 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 4850/13.03.2020 υποβολή πρωτογενούς αιτήματος της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών, με θέμα «προμήθεια αντισηπτικού υγρού», προϋπολογισμού δαπάνης 

8.928,00 ευρώ, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 20REQ006431490 

− Tην υπ’ αριθμ. 20/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με τίτλο «προμήθεια 

αντισηπτικού υγρού», προϋπολογισμού δαπάνης 8.928,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

24%) 

− Την υπ’ αριθμ.260/2020 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία έγινε η έγκριση της 

ως άνω μελέτης 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι η δαπάνη για 

τη συγκεκριμένη προμήθεια θα αποτυπωθεί στον ΚΑ 15-6681 με αναμόρφωση του δημοτικού 
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προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, που θα γίνει στην πρώτη, μετά την ανάθεση, συνεδρίαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής. Η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης θα εκδοθεί μετά την 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού για την εξασφάλιση της αναγκαίας πίστωσης. 

Κατά τη διαδικασία του άρθρου 32, παρ.2, περ. γ του Ν.4412/2016 (διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση) απεστάλη πρόσκληση προς την εταιρεία «ΔΠ – Κ. ΕΡΓΟΝ ΙΚΕ», με αριθμ. 

πρωτ: 4860/13.03.2020). Η ως εταιρεία προσκόμισε την αριθμ. πρωτ: 4863/13.03.2020 οικονομική 

προσφορά, ποσού 7.200,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 8.928,00 ευρώ.  

Με βάση τα ανωτέρω και λόγω της αναγκαιότητας του θέματος καλείται η Οικονομική 

Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση του κατεπείγοντος για την αντιμετώπιση της πιο 

πάνω ανάγκης και την απευθείας ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος της διενέργειας της προμήθειας 

καθαριστικού – απολυμαντικού υγρού για την απολύμανση  δημοτικών κτιρίων και κοινόχρηστων 

χώρων. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, μελέτησε το σχετικό φάκελο, έλαβε υπόψη:  

− τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

− τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/2006, 

− τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ.2, περ. γ του Ν.4412/2016, 

− την ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α 

Α. Εγκρίνει την απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας 600 λίτρων υγρού Yellow Line 1, έναντι του 

ποσού των 7.200,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 8.928,00 ευρώ, από την εταιρεία «ΔΠ – Κ ΕΡΓΟΝ 

ΙΚΕ», εισαγωγή – εμπορία χημικών καθαριστικών, με έδρα στη Λεωφ. Κηφισίας 292, με ΑΦΜ 

800703684, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού. 

Β. Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την ενίσχυση του ΚΑ δαπανών 15-6681 οικονομικού έτους 

2020 με το ποσό των 8.928,00 ευρώ. 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο Πρόεδρος 

 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
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