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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Απόσπασμα από το πρακτικό της με αριθ. 3ης/2020 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Γαύδου, της 20 του μηνός Μαρτίου του έτους 2020.
ΘΕΜΑ: «έγκριση διενέργειας δαπάνης για προμήθειες υλικού, για την παροχή μέσων προστασίας
των εργαζομένων, καθώς και λοιπών υπηρεσιών συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και
απρόβλεπτης ανάγκης για την λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού C0VID-19».
Στη Γαύδο σήμερα Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020 και ώρα 16.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή στο δημοτικό κατάστημα Γαύδου, ύστερα από την με αριθμό
πρωτ. 217/16-3-2020, πρόσκληση της Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α'87).
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση πέντε (5) και ονομαστικά οι:

1.
2.
3.
4.
5.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Παπαδάκης Γεώργιος
Λαμπάκης Μιχαήλ
Λουγιάκης Νικόλαος αντί Μπαλαμπάκης Γεώργιος
Γεωργακά Ευτυχία αντί Μαραβελάκης Σταύρος
Στεφανάκη Μανωλία, πρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καλλίνικου Ευαγγελία
2. Βογιατζής Βασίλειος

Οι αναπληρωτές των απόντων δεν παρέστηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών λόγω της λήψης μέτρων για την
αποφυγή και διάδοση του κορωνοΐού COVID-19
Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
Για το 2 θέμα της ημερήσιας διάταξης περί: Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας
δαπάνης για προμήθειες υλικού, για την παροχή μέσων προστασίας των εργαζομένων, καθώς
και λοιπών υπηρεσιών συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης
ανάγκης για την λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, με την
διαδικασία της προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, όπως αυτή ορίζεται στα άρθρα 32 παρ.2 περ. γ και 32Α του Ν.4412/16, λόγω
κατεπείγουσας ανάγκης για την λήψη έκτακτων προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της
εξάπλωσης του κορονοϊού στο νησί.
Το θέμα εισηγήθηκε η πρόεδρος και εξέθεσε ότι:
Με την αριθμ.18200/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά:
Την Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2 και 10 της ΠΝΠ Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού
της διάδοσής του.
Σύμφωνα με αυτή κρίνεται έκτακτη ανάγκη για προμήθειες υλικού, για την παροχή μέσων
προστασίας των εργαζομένων, καθώς και λοιπών υπηρεσιών για την λήψη μέτρων αποφυγής και
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
Η δαπάνη δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό και δεν μπορούμε να περιμένουμε τροποποίηση.
Η Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την έγκρισή της.
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Η οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, μετά από διαλογική συζήτηση
και λαμβάνοντας υπόψη:
1. Με την. παρ. 2 περ. γ του άρθρου 103 του Ν. 3463/06. (εγκύκλιος ΥΠΕΣΔΔΑ 29/2007) σε
εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις και μόνο αρμόδια για απευθείας ανάθεση προμηθειών, παροχής
υπηρεσιών, εκτέλεσης μελετών και εκτέλεσης έργων είναι η Οικονομική Επιτροπή
Συγκεκριμένα ορίζονται οι περιπτώσεις που: οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα για τις
ενδιαφερόμενες αναθέτουσες αρχές (θεομηνίες, ανωτέρα βία κλπ)
- δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με
διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού - οι περιστάσεις που
επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε
καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη. Με την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄/55/2020) άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και
Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19» παρ. 3α και 3β ορίζεται ότι:
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 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.»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση διενέργειας δαπάνης για προμήθειες υλικού, για την παροχή μέσων
προστασίας των εργαζομένων, καθώς και λοιπών υπηρεσιών συναφών με την αντιμετώπιση
της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19, με την διαδικασία της προσφυγής στη διαδικασία με
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, όπως αυτή ορίζεται στα άρθρα 32 παρ.2
περ. γ και 32Α του Ν.4412/16, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την λήψη έκτακτων
προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού στο νησί.
Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α 7η /2020.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Η πρόεδρος
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