
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  

ΓΖΚΝΠ ΒΗΠΑΙΡΗΑΠ 

Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α 
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 09εο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ 

δηαιακβάλεη ηελ αξηζκ.033/2020 απφθαζε ηεο κε ζέκα: 

Θαηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ 
θνξσλντνχ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ 

 

ηε Νηγξίηα εξξψλ, ζήκεξα ηελ 16ε-Καξηίνπ-2020 εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 11.00πκ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
Γήκνπ Βηζαιηίαο ζπλήιζε ζε δεκφζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε χζηεξα απφ ηελ αξηζκ.πξση.2513/12-03-2020 
έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν.4555/2018. 

Γηαπηζηψζεθε απαξηία αθνχ ζε ζχλνιν επηά (7) κειψλ παξαβξέζεθαλ επηά (7) ελψ θιήζεθαλ φινη. 

πα ξ φλ η ε ο  α πφλ η ε ο  
ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ ΚΑΠΙΑΟΗΛΝΠ ΓΗΜΑΡΥΟ 
ΑΓΑΚΝΓΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ  
ΣΑΡΕΖΚΑΟΘΝΠ ΑΟΓΟΗΝΠ  
ΒΑΓΑΟΙΖΠ ΒΑΗΝΠ 
ΠΡΑΟΗΓΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 
ΑΓΓΔΙΑΘΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ 
ΚΑΟΗΓΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 
 

 

 
Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ απφ ηνλ δεκνηηθφ 
ππάιιειν Κπνζηάλε Θσκά εηδηθφ 
γξακκαηέα νηθνλνκηθήο επηηξνπήο. 

Πξίλ ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηα δηάηαμεο ν Γήκαξρνο δήηεζε λα ζπδεηεζεί εθηφο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο ην ζέκα Θαηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο 
εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ.  

Ρν ζήκα ζπκθψλεζε νκφθσλα 

 
Ν Ξ ξφ ε δ ξν ο  ε η ζε γ ν χκε λ ν ο  η ν  1 ν  ε θ η φ ο  ε κε ξή ζ η αο  δ η ά η αμ ε ο  ε ί πε :  

Με ην ραξαθηεξηζκφ σο ΔΜΑΗΟΔΡΗΘΑ ΔΞΔΗΓΝΛ έγγξαθφ ην ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, 
ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ Ρ.Α. & ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ, Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ 
Ρ.Α. κε αξηζκ.πξση,18200/13-03-2020 (ΑΓΑ: 6ΗΡΙ46ΚΡΙ6-ΘΒΤ) θαη ΘΔΚΑ: Δθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 2 θαη 10 ηεο ΠΝΠ Θαηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ 
ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο 
δηάδνζήο ηνπ αλαθέξεη:  
Καηφπηλ ηεο ζέζεο ζε ηζρχ ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο 
ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο 
δηάδνζήο ηνπ θαη αλαθνξηθά κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2 θαη 10 ζέηνπκε ππφςε 
ζαο θαηά ιφγν αξκνδηφηεηαο ηα εμήο: 

Ρκήκα Νηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο & Ξξνυπνινγηζκνχ 
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3β ηνπ άξζξνπ 10 ηεο ΞΛΞ, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα αλάζεζεο ησλ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηεο παξ. 3α ηνπ σο άλσ άξζξνπ, κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. ηελ 
πεξίπησζε φπνπ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θνξέα δελ ππάξρεη εγγεγξακκέλε πίζησζε ζε νηθείν ΚΑΔ ή 
ε ππάξρνπζα πίζησζε δελ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο, κε ηελ ίδηα απφθαζε 
αλάζεζεο γίλεηαη δεζκεπηηθή εηζήγεζε γηα αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ε νπνία 
εγθξίλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ην νηθείν δεκνηηθφ ή πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην θαηά ηελ πξψηε 

κεηά ηελ αλάζεζε ζπλεδξίαζε απηνχ. 
Τπνγξακκίδεηαη φηη, θαηά ηελ αλσηέξσ πεξίπησζε, ε ζρεηηθή απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 

ζα εθδνζεί θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ π.δ.80/2016, ζχκθσλα κε ηηο 
νπνίεο «4. Γηα ηηο δαπάλεο γηα ηηο νπνίεο απφ ηε θχζε ηνπο δελ είλαη δπλαηή ε ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο 
ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο (ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, εθηέιεζε δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ, δαπάλεο 
πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, δηνηθεηηθήο εθηέιεζεο, ΓΙΑ θ.ιπ.), αλαιακβάλεηαη ππνρξέσζε θαη 
δεζκεχεηαη ε απαξαίηεηε πίζησζε ακέζσο κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ ζρεηηθνχ ινγαξηαζκνχ, 

ηεο γλσζηνπνίεζεο ηεο εθηειεζηήο, θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, δηθαζηηθήο απφθαζεο ή ηεο ζρεηηθήο 
εηδνπνίεζεο ή κε ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν γλσζηνπνίεζε ηνπ χςνπο θαη ηνπ ρξφλνπ 
εμφθιεζήο ηνπο». 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, νη αλσηέξσ πξνβιέςεηο ηπγράλνπλ αλαινγηθήο εθαξκνγήο θαη ζηα 
λνκηθά πξφζσπα ησλ ΝΡΑ. 

  

ΑΔΑ: 6Ω4ΣΩ9Β-ΨΟΝ



 

Παξεκπηπηφλησο, ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν θνξέαο δελ δηαζέηεη επηθπξσκέλν 
πξνυπνινγηζκφ θαη ιεηηνπξγεί γηα ην πξψην ηξίκελν ηνπ έηνπο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 160 
ηνπ Κ.Γ.Κ., ηφηε νη ζρεηηθέο δαπάλεο πξνκήζεηαο πιηθνχ θαη ππεξεζηψλ, ζπλαθψλ κε ηελ 
αληηκεηψπηζε ηεο θαηεπείγνπζαο θαη απξφβιεπηεο αλάγθεο γηα ηε ιήςε κέηξσλ απνθπγήο ηεο 
δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, απνηεινχλ δαπάλεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο νη νπνίεο ζχκθσλα κε 
ηελ πεξ. (ηδ) ηεο παξ. 1 ηνπ άξ. 158 ηνπ Κ.Γ.Κ αλήθνπλ ζηηο ππνρξεσηηθέο δαπάλεο θαη κπνξνχλ λα 

δηελεξγεζνχλ θαη λα πιεξσζνχλ ζηε βάζε ηεο παξ.1 ηνπ άξ.160 ηνπ Κ.Γ.Κ. 
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 νξίδεηαη φηη δαπάλεο ησλ ΟΣΑ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αθχξσζε 

ζπλεδξηαθψλ εθδειψζεσλ ιφγσ ηεο ιήςεο έθηαθησλ κέηξσλ απνθπγήο ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ 
COVID-19, ζεσξνχληαη λφκηκεο θαη θαλνληθέο θαη εθθαζαξίδνληαη ζε βάξνο ησλ νηθείσλ 
πξνυπνινγηζκψλ. 

Ο Γήκνο καο πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιάμεη ηελ δεκφζηα πγεία ησλ δεκνηψλ θαη θαηνίθσλ ηεο 
φπσο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο ζε φιεο ηηο δνκέο αξκνδηφηεηαο ηνπ έρεη αλάγθε λα πξνκεζεπηεί: 

1. 200 ιίηξα αληηζεπηηθνχ πγξνχ 
2. 1.000 κάζθεο πξνζηαζίαο 
3. Δξγαζίεο απνιχκαλζεο φισλ ησλ δεκνηηθψλ θηεξίσλ θαη ρψξσλ 
4. Δηδηθά θαζαξηζηηθά πγξά γηα απνιπκάλζεηο 
5. Οηηδήπνηε άιιν ρξεηαζηεί αλαιφγσο ηεο πνξείαο ηεο παλδεκίαο ηνπ COVD 19 θαη ησλ κέηξσλ 

πνπ ζα ιεθζνχλ. 
Η αλάζεζε ησλ ζπκβάζεσλ ησλ παξαπάλσ πξνκεζεηψλ θαη εξγαζηψλ (παξ. 3α ηνπ σο άλσ 

άξζξνπ) ζα γίλεη κε ηελ απφθαζε καο απηή Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.  
Γηα ηηο παξαπάλσ δαπάλεο πνπ απφ ηε θχζε ηνπο δελ είλαη δπλαηή ε ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο (ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, εθηέιεζε δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ, δαπάλεο 
πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, δηνηθεηηθήο εθηέιεζεο, ΓΙΑ θ.ιπ.), αλαιακβάλεηαη ππνρξέσζε θαη 
δεζκεχεηαη ε απαξαίηεηε πίζησζε ακέζσο κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ ζρεηηθνχ ινγαξηαζκνχ, 
ηεο γλσζηνπνίεζεο ηεο εθηειεζηήο, θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, δηθαζηηθήο απφθαζεο ή ηεο ζρεηηθήο 
εηδνπνίεζεο ή κε ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν γλσζηνπνίεζε ηνπ χςνπο θαη ηνπ ρξφλνπ 

εμφθιεζήο ηνπο». 
Δπεηδή ηελ πεξίπησζε καο δελ ππάξρεη εγγεγξακκέλε πίζησζε ζε νηθείν ΚΑΔ, κε απηή ηελ 

απφθαζε αλάζεζεο γίλεηαη δεζκεπηηθή εηζήγεζε γηα αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ε νπνία 
εγθξίλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ην νηθείν δεκνηηθφ ή πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην θαηά ηελ πξψηε 
κεηά ηελ αλάζεζε ζπλεδξίαζε απηνχ. 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνχ έιαβε ππφςε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε, θαη χζηεξα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

απνθαζίδεη νκφθσλα 

Α. Πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιάμεη ηελ δεκφζηα πγεία ησλ δεκνηψλ θαη θαηνίθσλ ηεο φπσο θαη 

ηνπο εξγαδφκελνπο ζε φιεο ηηο δνκέο αξκνδηφηεηαο ηνπ εγθξίλεη ηελ αλάζεζε ησλ 

ζπκβάζεσλ γηα: 
1. Πξνκήζεηα 200 ιίηξα αληηζεπηηθνχ πγξνχ 

2. Πξνκήζεηα 1.000 κάζθεο πξνζηαζίαο 

3. Δξγαζίεο απνιχκαλζεο φισλ ησλ δεκνηηθψλ θηεξίσλ θαη ρψξσλ 
4. Πξνκήζεηα γηα εηδηθά θαζαξηζηηθά πγξά γηα απνιπκάλζεηο 

5. Οηηδήπνηε άιιν ρξεηαζηεί αλαιφγσο ηεο πνξείαο ηεο παλδεκίαο ηνπ COVD 19 θαη ησλ 

κέηξσλ πνπ ζα ιεθζνχλ. 

Β. Δπεηδή ηελ πεξίπησζε ηνπ Γήκνπ καο δελ ππάξρεη εγγεγξακκέλε πίζησζε ζε νηθείν ΚΑΔ, 
κε απηή ηελ απφθαζε αλάζεζεο γίλεηαη δεζκεπηηθή εηζήγεζε γηα αλακφξθσζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, ε νπνία εγθξίλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ην νηθείν δεκνηηθφ ή 

πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην θαηά ηελ πξψηε κεηά ηελ αλάζεζε ζπλεδξίαζε απηνχ. 

Γ. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ λφκηκεο ελέξγεηεο. 

Ζ Απφθαζε απηή έιαβε αχμνληα αξηζκφ 033/2020 
Ο Προεδρεφων         Σα μζλη 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Με εντολή  Δημάρχου 

 
Μποςτάνησ Θωμάσ 

Διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α’ 

ΑΔΑ: 6Ω4ΣΩ9Β-ΨΟΝ
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