
                                                                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                                             
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        Από το πρακτικό της με αριθμ. 3/2020 
    ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                            τακτικής  συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής 
 
Αριθμ. Απόφασης: 25/2020   
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Υποβολή της υπ’ αριθ. 187/2020 απόφασης Δημάρχου  σχετικά με την απευθείας ανάθεση προμήθειας 
υγειονομικού υλικού, προς έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή. 
 
     Στο  Δημοτικό  κατάστημα  του  Δήμου Πεντέλης,  σήμερα 17 Μαρτίου  2020  ημέρα  Τρίτη   και ώρα  09.00΄,  
συνήλθε  σε τακτική συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή,  ύστερα  από  την υπ’ αριθμ. πρωτ.  5280/13-3-2020 
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής,  Δημάρχου κ. Κεχαγιά Δήμητρας,  που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό  
στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο με το άρθρο 77  του Ν. 4555/2018. 
     Η συνεδρίαση σύμφωνα με την ανωτέρω πρόσκληση, είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί δια ζώσης, 
κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/2020). Κατόπιν νεότερης τηλεφωνικής συμφωνίας της Δημάρχου και Προέδρου της 
Οικονομικής Επιτροπής με τα μέλη αυτής, σύμφωνα και με το υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών  (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) που αφορά την σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων κατά 
το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,  η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε 
μέσω τηλεδιάσκεψης με βιντεοκλήση.  

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο εννέα (9) μελών,  στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν οκτώ (8) 
συνολικά τακτικά μέλη,  ήτοι:       

     Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Κουτρελάκου Κωνσταντίνα. 
 
     Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενη το 11ο  θέμα  της  ημερήσιας 
διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την από 6-3-2020 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού / Τμ. Προμηθειών που  
υπογράφεται από την ίδια και έχει ως εξής:  
         
ΘΕΜΑ: Υποβολή απόφασης Δημάρχου προς έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή . 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Την διάταξη του άρθρου 86 παρ. 2 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) & του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 με 

την οποία ο Δήμαρχος καθίσταται κατ’ εξαίρεση αρμόδιος, εφόσον συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, να 
αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση προμηθειών του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 ΦΕΚ 147 Α/8.8.2016, σε 
εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. 

2. Την με αρ. 42/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. 
3. Την με αρ. 6/2020 μελέτη - τεχνική έκθεση της υπηρεσίας. 
4. Το γεγονός ότι δεν έχουν προβλεφθεί αντίστοιχα είδη και ποσότητες στον ετήσιο διαγωνισμό. 
5. Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερόμενων  στο θέμα ειδών, με σκοπό την ελαχιστοποίηση 

του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού. 
6. Το με αρ. 4555/2020 αίτημα της Υπηρεσίας με ΑΔΑΜ 20REQ006382666.   
7. Την έρευνα αγοράς κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι η εταιρία DAILY FRESH ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ι.Κ.Ε., με στοιχεία επικοινωνίας, οδός: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 47, Τ.Κ.: 19200, ΕΛΕΥΣΙΝΑ, 
ΑΦΜ: 800713272, Δ.Ο.Υ.: ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, δέχεται να προμηθεύσει το Δήμο με τα απαιτούμενα είδη, στο συνολικό 
ποσό των 1.306,46€  συμπ. ΦΠΑ.  

8. Την υπ’ αριθμ Α-303/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ ΨΕΟΒΩΞ3-420 και ΑΔΑΜ 
20REQ006384197 σε βάρος του ΚΑ 10-6635. που δεσμεύτηκε με το με αρ. πρωτ. 4542/2020 τεκμηριωμένο αίτημα 
του διατάκτη.  

   Με βάση τα παραπάνω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες:  

 

                             ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 
 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:   

1. Κεχαγιά Δήμητρα, Δήμαρχος, Πρόεδρος 1. Βιλιώτης Ηλίας,  Τακτικό Μέλος 

2. Μητροπούλου Γεωργία, Αντιπρόεδρος  

3. Παλαιοδήμος Άγγελος,  Τακτικό Μέλος  

4. Μαρκαντώνη Φωτεινή,  Τακτικό Μέλος  

5. Λαζή-Αναγνωστοπούλου Κων/να,  Τακτικό Μέλος  

6. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης, Τακτικό Μέλος  

7. Κρανιώτης Παναγιώτης, Τακτικό Μέλος  

8. Φειδοπιάστης  Αντώνης, Τακτικό Μέλος  

ΑΔΑ: ΨΦΟ9ΩΞ3-1ΙΩ



- οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα και στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την  προστασία της Δημόσιας 
Υγείας. 

- οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν  απορρέουν από ευθύνη του Δήμου,  
Σας υποβάλλουμε την υπ’ αριθμ. 187/2020 απόφαση Δημάρχου και παρακαλούμε  για: 
Την έγκρισή της προμήθειας  υγειονομικού υλικού με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας με τη διαδικασία 

του κατεπείγοντος για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω απόφαση. 
 
Σας υποβάλλουμε την υπ’ αριθμ. 187/2020 απόφαση Δημάρχου και παρακαλούμε  για: 
Την έγκρισή της προμήθειας  υγειονομικού υλικού με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας με τη διαδικασία 

του κατεπείγοντος για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω απόφαση. 
 

 
Η  Οικονομική  Επιτροπή  αφού άκουσε την εισήγηση μετά από διαλογική συζήτηση που περιέχεται στα επίσημα 

πρακτικά της συνεδρίασης   και αφού  έλαβε υπόψη της: 

⎯ Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114), και ειδικότερα του άρθρου 86 παρ. 2 

⎯ Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα  του άρθρου 58 παρ. 
2. 

⎯ Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ Α΄ 133). 

⎯ Τις διατάξεις του Ν.4623/2019  (ΦΕΚ Α΄134) και ειδικότερα του άρθρου 3 παρ. 1. 

⎯ Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147). 

⎯ Την από 25-2-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 42).  

⎯ Την με αρ. 6/2020 Μελέτη - Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Πρόνοιας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου. 

⎯ Το γεγονός ότι δεν έχουν προβλεφθεί αντίστοιχα είδη και ποσότητες στον ετήσιο  διαγωνισμό. 

⎯ Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερόμενων  στο θέμα ειδών, με σκοπό την ελαχιστοποίηση 
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού. 

⎯ Το με αριθ πρωτ.. 4555/2020 πρωτογενές αίτημα της Υπηρεσίας με ΑΔΑΜ 20REQ006382666.   

⎯ Την έρευνα αγοράς κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι η εταιρία DAILY FRESH ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ι.Κ.Ε., με στοιχεία επικοινωνίας, οδός: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 47, Τ.Κ.: 19200, ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΑΦΜ: 
800713272, Δ.Ο.Υ.: ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, δέχεται να προμηθεύσει το Δήμο με τα απαιτούμενα είδη, στο συνολικό ποσό 
των 1.306,46€  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

⎯ Την υπ’ αριθμ Α-303/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ ΨΕΟΒΩΞ3-420 και ΑΔΑΜ 
20REQ006384197) σε βάρος του Κ.Α. 10-6635. του προϋπολογισμού έτους 2020, που δεσμεύτηκε με το με 
αριθ. πρωτ. 4542/2020 τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη.  

⎯ Το γεγονός ότι οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα και στα μέτρα που πρέπει 
να ληφθούν για την  προστασία της Δημόσιας Υγείας καθώς και ότι οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης 
σε καμία περίπτωση δεν  απορρέουν από ευθύνη του Δήμου.  
 

   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 187/6-3-2020 Απόφαση της Δημάρχου Πεντέλης (ΑΔΑ: Ψ9ΦΨΩΞ3-Ζ9Η και ΑΔΑM 20 
AWRD006392381) σχετικά με την απευθείας ανάθεση  προμήθειας  υγειονομικού υλικού με την διαδικασία του 
κατεπείγοντος,  για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω απόφαση 
                                                                      
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 25/2020 
 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 
                                    
                               Η  Πρόεδρος 
                  της Οικονομικής Επιτροπής 

            
 
               Τα Μέλη 

                     
 
 

                          Κεχαγιά  Δήμητρα 
 

1. Μητροπούλου Γεωργία 
2. Παλαιοδήμος Άγγελος 
3. Μαρκαντώνη Φωτεινή 
4. Λαζή-Αναγνωστοπούλου Κων/να 
5. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης 
6. Κρανιώτης Παναγιώτης 
7. Φειδοπιάστης Αντώνης 

 
  

                       Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά 
                               Η  Δήμαρχος 
 
 

                             Κεχαγιά  Δήμητρα 

ΑΔΑ: ΨΦΟ9ΩΞ3-1ΙΩ
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