
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Δ Η Μ Ο Σ   Ρ Ο Δ Ο Υ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Πλατεία Ελευθερίας 01, 85100, Ρόδος
Τηλ. Επικ/νίας. : 22413 61339, 22413 61301  oikepitropi@rhodes.gr,   www.rhodes.gr

Α.Δ.Α.: 6ΤΤΘΩ1Ρ-Υ98
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Από το πρακτικό της με αριθμό 03ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Συνεδρίασης 2021
της 09ης Φεβρουαρίου 2021

Αριθμός Απόφασης 83/2021

              Περίληψη  
              ΘΕΜΑ 01  ο   εκτός     ημερήσιας διάταξης  

 Έγκριση απόφασης Δημάρχου με αρ. 282/2021 με θέμα «Υπηρεσίες νεφελοψεκασμού κατά της
διάδοσης του Κορωναϊού στο 08ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου». (α/α εισήγησης 599/08-02-2021 Τμήματος
Προμηθειών Δήμου Ρόδου).

          Στη Ρόδο σήμερα Τρίτη, 09η Φεβρουαρίου 2021 με την δια περιφοράς διαδικασία η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Ρόδου (σύμφωνα με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, αριθ. 760/08-
09-2019  (676ΧΩ1Ρ-ΧΑΞ)   «Εκλογή  μελών  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Ρόδου  (άρθρα  74,
Ν.3852/2010, 71 Ν.4555/2018, 2 Ν.4623/2019 και εγκύκλιο ΥΠΕΣ ΑΡ. 90/2019», την με αρ. 276/23-09-2020
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου «Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους» και την υπ’
αριθμό 2116/29-09-2020 απόφαση Δημάρχου (Α.Δ.Α.: 9ΑΟΦΩ1Ρ-79Φ) «Ορισμός Αντιδημάρχων ως  τακτικά
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», σύμφωνα με την έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και Δημάρχου Δήμου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη, με
αριθμ. πρωτ.: 2/5930/05-02-2021, η οποία κοινοποιήθηκε νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 77, παράγραφος
6 του Ν.4555/2018, το άρθρο 184 του Ν.4635/2019 και τα διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 163/33282/29-
05-2020 του Υπ. Εσωτερικών και τις Εγκυκλίους 18318/13-03-2020, 40 με αρ. πρωτ.: 20930/31-03-2020 και
426/2020  με  αρ.  πρωτ.:  77233/13-11-2020  του  ΥΠΕΣ  και,  αποφασίζει  την  έκδοση  των  κατωτέρω
αποφάσεων.

         Αφού διαπιστώθηκε βάσει της ανωτέρω νομοθεσίας ότι συμμετέχουν τουλάχιστον τα 2/3 των μελών
της Οικονομικής Επιτροπής δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών, συναινούν με την δια περιφοράς
διαδικασία  άνω  των  2/3  μελών  ήτοι  δέκα  (10)  μέλη,  η  Οικονομική  Επιτροπή  προχώρησε  στη  λήψη
απόφασης.

             ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη δια περιφοράς διαδικασία

              ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
           ενώ κλήθηκαν για τη συμμετοχή

01.  Καμπουράκης Β. Αντώνης

02. Καρίκης Ευστράτιος

03.  Καμπούρης Τηλέμαχος

04.  Φλοσκάκης Νεκτάριος

05.  Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα
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06.  Coliadis Alexandre-Basile (Aλέξης)

07.  Μανέττας Βασίλειος

08.  Σπυρόπουλος Σπύρος

09. Διακοσταματίου Σάββας (Δηλώνει συμμετοχή 
στη συνεδρίαση αλλά αποχή από την ψηφοφορία του
01ου  και 29ου θέματος της ημερήσιας διάταξης)

10. Παλαιολόγου Μιχαήλ (Δηλώνει συμμετοχή 
στη συνεδρίαση αλλά αποχή από την ψηφοφορία του
01ου  και 29ου θέματος της ημερήσιας διάταξης)

11. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος
(Δηλώνει παρών στην συνεδρίαση αλλά αποχή από 
τη  ψηφοφορία την συζήτηση και λήψη αποφάσεων)

Το μέλος της μειοψηφίας κ. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος δήλωσε το εξής:
 .......  Κύριοι  πρέπει  να  σας  δηλώσω  την  παρουσία  μου  στην ημερήσια  διάταξη  της  τακτικής  δια  περιφοράς
συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής για τις 09.02.2021 και συγχρόνως την αποχή μου από την ψηφοφορία των
θεμάτων για τους λόγους τους οποίους έχω εκφράσει στο παρελθόν επανειλημμένα. 

Αφού  ενημερώθηκαν  τα  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  ηλεκτρονικά  -  με  email,  για  τα  θέματα  της
ημερήσιας  διάταξης,  επί  συνόλου είκοσι  εννέα  (29)  και  για  την ύπαρξη  τεσσάρων (04)  κατεπειγόντων
θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, ζητήθηκε να υποβάλουν τις απόψεις τους για το παρακάτω θέματα,
σύμφωνα  με  την  εισήγηση  της  Διεύθυνσης  Οικονομικών  Τμήματος  Προμηθειών  Δήμου  Ρόδου  με  αρ.
εισήγησης 599/08-02-2021 στην εφαρμογή εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, η οποία έχει ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ    282/2021
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ

 Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.2 του Ν. 3852/2010. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 και του άρθρου 158 παρ. 7 του Ν. 3463/2006. 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2γ και 118 του Ν. 4412/2016. 
4. Τις διατάξεις άρθρου 86 παρ.2 του Ν.3463/2006. 
5. Τις  διατάξεις  του  Ν.  3584/2007  -  ΦΕΚ  143/Α/28-6-2007  «Κύρωση  του  Κώδικα  Κατάστασης

Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» 

6. Τις διατάξεις της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016     (Α’ 147)  . [άρθρο 10 παρ.3α της
Πράξης  Νομοθ.  Περιεχομένου  -  ΦΕΚ  55/11.03.2020  τεύχος  A’) η  οποία  κυρώθηκε  νομοθετικά
με το άρθρο 2 του Ν.4682/20] σύμφωνα με την οποία, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής
της  διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,  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,  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.  [άρθρο  10  παρ.3β  της  Πράξης  Νομοθ.  Περιεχομένου  -  ΦΕΚ
55/11.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20]

7. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 74 του Ν.4745/2020 ορίζεται ότι η παρ. 3 του άρθρου 10 της από
11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το   άρθρο δεύτερο του ν.  
4682/2020 (Α΄ 76) διατηρείται σε ισχύ έως τις 28.2.2021.  (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.163/33282/29.05.2020)
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8. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του αρθρου 3 του Ν.
4623/3019  όπου  η  Οικονομική  επιτροπή  ως  αναθέτουσα  αρχή  είναι  αρμόδια,  εφόσον  συντρέχει
εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση να αποφασίζει  για  την απευθείας  ανάθεση έργων σε  εργοληπτική
επιχείρηση, προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών (ΕΛΣΥΝ Τμήμα VII ΠΡΑΞΗ
249/2017) 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ) του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με τις οποίες η διαδικασία με
διαπραγμάτευση  χωρίς  προηγούμενη  δημοσίευση  μπορεί  να  χρησιμοποιείται  «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.» 

10. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  32Α περ.  (β)  σύμφωνα  με  τις  οποίες  η  διαδικασία  ανάθεσης  λόγω του
επείγοντος χαρακτήρα της ανάθεσης σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 (σσ.άρθρου 32) ,
«διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους της πρόσκλησης, όπου υπάρχει, και η αξιολόγηση
των προσφορών μπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης.» 

11. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφο 2 περίπτωση (γ) υποπερ. (δδ) Ν.4013/2011 σύμφωνα με τις
οποίες από τη σύμφωνη γνώμη της Αρχής για τις αποφάσεις των αναθετουσών Αρχών που αφορούν την
προσφυγή  στη  διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης  κατά  το  άρθρο  32,  εξαιρούνται  οι  περιπτώσεις
ανωτέρας βίας και σε κάθε περίπτωση όσες δεν εμπίπτουν λόγω της εκτιμώμενης αξίας τους, στο πεδίο
εφαρμογής  των  Οδηγιών  2014/24/ΕΚ  και  2014/25/ΕΚ,  οι  οποίες  ενσωματώθηκαν  στην  ελληνική
έννομη τάξη με το Ν. 4412/2016 

12. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  117  του  Ν.  4674/20  (ΦΕΚ  53/11.03.2020  τεύχος  Α'):  «Στρατηγική
αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» με τις οποίες τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου
της  παραγράφου 1 του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α’ 138) παρέχοντας  στην Οικονομική
Επιτροπή τη δυνατότητα σύναψης σύμβασης καθαριότητας

13. Την πάγια νομολογία της ΑΕΠΠ και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με τα οποία η προσφυγή
στη διαδικασία ανάθεση με διαπραγμάτευση γίνεται «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.» Ενώ «η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αιτιολογεί την επιλογή του εξαιρετικού αυτού νομικού
πλαισίου, η εισαγωγή του οποίου στην έννομη τάξη δικαιολογείται ως ειδική επιλογή, που αποκκλίνει
από τον κανόνα, προκειμένου να υπηρετηθεί σε ορισμένη χρονική και χωρική συγκυρία το δημόσιο
συμφέρον, όταν εξαιτίας έκτακτης και φανερά κατεπείγουσας ανάγκης, η προσφυγή της αναθέτουσας
αρχής  στη  διαγωνιστική  διαδικασία  θα  έθετε  σε  κίνδυνο  υπέρτερα  δημόσια  αγαθά,  όπως  ιδίως  η
δημόσια υγεία, η δημόσια ή εθνική ασφάλεια κλπ. (βλ. και Γνμδ ΝΣΚ 193/2010).» 

14. Τη σχετική νομολογία (ενδεικτικά ΕλΣυν 1227/2016 VI Τμ.,  ΔΕφΑθ (Ασφ) 247/2013) ότι  για  την
προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης πρέπει να
συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) η ύπαρξη απρόβλεπτου γεγονότος, ως τέτοιου
νοουμένου εκείνου που προδήλως υπερβαίνει το φυσιολογικό πλαίσιο της οικονομικής και κοινωνικής
ζωής, β) η συνδρομή κατεπείγουσας ανάγκης μη συμβιβαζόμενης με τις προθεσμίες που τάσσονται για
τις άλλες διαδικασίες, γ) η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ του απρόβλεπτου γεγονότος και της
απορρέουσας από αυτό κατεπείγουσας ανάγκης (ΣτΕ 1747/2011) δ) η συνδρομή των περιστάσεων που
επικαλούνται  οι  αναθέτουσες  αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει  σε
καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη (όπως ιδίως η έλλειψη προγραμματισμού και
έγκαιρης προετοιμασίας ή ακόμη και η γενικότερη αβελτηρία της, βλ. Γνμδ ΝΣΚ 193/2010) και τέλος,
ε) η ανάθεση της εν λόγω σύμβασης να γίνεται στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο (ΕλΣυν
935/2013 VI Τμ. και ΕλΣυν 247, 249/2010 Πράξεις του VI Τμ.). 

15. Τις  διατάξεις  του  Ν.  3861/2010  (ΦΕΚ  Α’  112)  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική
ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις. 

16. Τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» 
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17. Τις  διατάξεις  του  Ν.  4270/2014  (ΦΕΚ  Α’  143)  Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) & δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις 

18. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 (Α` 204) για τη λειτουργία του ΚΗΜΔΗΣ.

19. Τις  οδηγίες  και  συστάσεις  του  Εθνικού  Οργανισμού  Δημόσιας  Υγείας  σχετικά  με  την  πρόληψη
απέναντι στον κορωνοϊό και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που έχει κηρύξει την εξάπλωση του
Κορωνοϊού σε Πανδημία

20. Την  Κατευθυντήρια  Οδηγία  24  της  ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαση 01/15-4-2020  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) "Ειδικά ζητήματα ανάθεσης και διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων, στο
πλαίσιο της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης του ιού COVID-19, καθώς και των μέτρων για την
αποτροπή της διασποράς του

21. Το γεγονός ότι για την παρακολούθηση ή παραλαβή συμβάσεων προμηθειών ή συμβάσεων υπηρεσιών
με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη από το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00) δεν
απαιτείται  συγκρότηση  Επιτροπής  Παρακολούθησης  ή  Παραλαβής  και  το  σχετικό  πρωτόκολλο
εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας. (άρθρο 221 παρ.11η του Ν.4412/2016, όπως
προστέθηκε από την παρ.27 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

22. Το γεγονός  ότι  το  άρθρο  73  δεν  εφαρμόζεται  σε  δημόσιες  συμβάσεις  με εκτιμώμενη  αξία ίση  ή
κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016,
όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)

23. Το γεγονός  ότι  το  άρθρο  80  δεν  εφαρμόζεται  σε  δημόσιες  συμβάσεις  με εκτιμώμενη  αξία ίση  ή
κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). (άρθρο     80 παρ.11 Ν.4412/2016  ,
όπως προστέθηκε με την παρ.15 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)

24. Το γεγονός ότι σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων
(2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., οι αναθέτουσες αρχές
δύνανται να απαιτούν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του
άρθρου 73      του Ν.4412/2016  , την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε
περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του
νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016. (άρθρο 80 παρ. 9
του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019).

25. Τις διατάξεις των άρθρων 158 και 160 του N. 3463/2006 κατά τι οποίες  ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο
νέος  προϋπολογισμός  και  έως  το  τέλος  Μαρτίου  του  επόμενου  οικονομικού  έτους,  ισχύει  ο
προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, για
την είσπραξη κάθε είδους εσόδου και για τη διενέργεια και την πληρωμή μόνον α) των υποχρεωτικών
δαπανών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158 του ανωτέρω Κώδικα και β) των δαπανών που
γίνονται για ειδικούς σκοπούς, βάσει διάταξης νόμου, κατόπιν αποφάσεων χρηματοδότησης από την
Κρατική Διοίκηση, καθώς και αυτών που   γίνονται στο πλαίσιο της υλοποίησης εγκεκριμένων έργων ή
δράσεων, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να είναι εκ του
νόμου δυνατή η πληρωμή δαπανών δυνάμει των διατάξεων της παρ. 1 του αρ. 160 του ΚΔΚ, θα πρέπει
ο κ.α. εξόδου τον οποίο βαρύνει η δαπάνη να υπάρχει στον προϋπολογισμό, καθόσον θεωρείται ότι
υφίσταται  πλασματικά  επικυρωμένος  προϋπολογισμός  του  νέου  έτους  και  η  διενέργεια  των
προβλεπόμενων δαπανών γίνεται σε βάρος των εγγεγραμμένων πιστώσεων των οικείων κ.α. αυτού.  
Μόνη  και  αναγκαία  συνθήκη  αποτελεί  η  ύπαρξη  αντίστοιχων  εγγεγραμμένων  πιστώσεων  στους
οικείους κ.α. του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους που έληξε, χωρίς να εξετάζεται αν αυτές
είχαν αναλωθεί εντός του έτους αυτού και εάν υπάρχει υπόλοιπο κατά τη λήξη του. 

26. Την Εγκύκλιο 487 με α.π. 87194/11.12.2020 του ΥΠΕΣ όπου ρητώς διευκρινίζεται ότι οι δαπάνες για
την  προστασία  της  δημόσιας  υγείας  εμπίπτουν  στις  δαπάνες  πολιτικής  προστασίας  και  άρα
υποχρεωτικές  δαπάνες  του  άρθρου  158  του  Ν.  3463/2006  και  αναλαμβάνονται  εις  βάρος  του
πλασματικού προϋπολογισμού 

27. Το  γεγονός  ότι  ο  Π/Υ  οικονομικού  έτους  2021  του  Δήου  Ρόδου  έχει  επικυρωθεί  από  την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση και επίκειται η 1η υποχρεωτική αναμόρφωσή του. 

28. Την έκτακτη έρευνα αγοράς που πραγματοποιήθηκε από την υπηρεσία για την άμεση διαθεσιμότητα
της υπηρεσίας και τις τιμές της αγοράς. 
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https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-79%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-73-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-57-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-73-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-57-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-107-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-%CE%B1-147-6/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-107-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-%CE%B1-147-6/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-73-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-57-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-221-%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E/


29. Την γραπτή προσφορά της εταιρείας  BIOSKAN ΑΠΕΝΤΟΜΩΤΙΚΗ Ο.Ε.  με α.π. 2/6088/5-2-2021
που κατατέθηκε άμεσα και διαθέτει άμεσα τις αναγκαίες υπηρεσίες. 

30. Την από 5/2/2021 εισήγηση του γνωμοδοτικού οργάνου περί συμφέρουσας προσφοράς βάσει των τιμών
της αγοράς. 

31. Την υποχρέωση υποβολής της παρούσης στην αμέσως επόμενη Οικονομική Επιτροπή για επικύρωση –
έγκριση.

32. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που έχει ήδη εκδοθεί στον Κ.Α.:70-6063.0003, ποσού 1798,00
ευρώ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 Εξειδικεύουμε τον ΚΑΕ 70-6063.0003 εγγεγραμμένης πίστωσης 38.000,00 ευρώ διαθέτοντας το ποσό των
1.798,00 ευρώ για τις ανάγκες τις ανάθεσης υπηρεσιών νεφελοψεκασμού για την προληπτική προστασία
υγείας. 

 Αναθέτουμε τις υπηρεσίες νεφελοψεκασμού κατά της διάδοσης του Κορωνοϊού στο 8ο Δημοτικό Σχολείο
Ρόδου (70/6063.0003), με cpv 90920000-2) στην εταιρεία BIOSKAN ΑΠΕΝΤΟΜΩΤΙΚΗ Ο.Ε., με έδρα
την οδό ΗΡΩΣ ΣΤΕΦΑΝΗ 23 στην πόλη της Ρόδου, τκ 85100, με ΑΦΜ: 800741989 της Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ,
συνολικού ύψους 1798,00 ευρώ, καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 και 32Α η αξιολόγηση των
προσφορών  μπορεί  να  γίνει  σε  ενιαίο  στάδιο  με  την  ανάθεση  της  σύμβασης  και  δεν  προαπαιτείται
υποχρεωτικά πρόσκληση. Οι περιπτώσεις ανάθεσης λόγω κατεπείγοντος χαρακτήρα σύμφωνα με την περ΄. γ
της παρ. 3 του άρθρου 32 «Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής των άρθρων 22 παράγραφοι 1, 36, 72
παράγραφος 1 περίπτωση α΄, 79 παράγραφοι 1 έως 4, και 221 παράγραφοι 8 και 9». 

Η  Απόφαση  Ανάθεσης  επέχει  και  θέση  σύμβασης  καθώς  το  οικονομικό  αντικείμενο  της  υπηρεσίας
υπολείπεται σε αξία τις 2.500 ευρώ άνευ ΦΠΑ

Η  Επιτροπή
λαμβάνοντας υπ’ όψιν,

 Την εισήγηση με αρ. 599/08-02-2021 της Διεύθυνσης Οικονομικών Τμήματος Προμηθειών Δήμου
Ρόδου. 

 Την κατάσταση ψηφοφορίας με τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 03ης Τακτικής δια περιφοράς
συνεδρίασης 2021,  η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά - με  email σε όλα τα μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής, 

 Το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019.
 Το άρθρο 10  της  Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης  των

αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωναϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης
του (αρ. φύλλου 55/11-3-2020).

 Την με αρ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της Χώρας.
 Τις Εγκυκλίους με αρ. 163/33282/29-5-2020, 18318/13-3-2020, 40 με αρ. πρωτ.: 20930/31-3-2020 
 Το με αρ. πρωτ.: 60249/22-9-2020 έγγραφο και την εγκύκλιο 426/2020 με αρ. πρωτ.: 77233/13-11-

2020 του Υπουργείου Εσωτερικών για τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων κατά το διάστημα
εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του Κορωνοϊού.

 Το Νόμο 3463/2006.
 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018.
 Τις  διατάξεις  του  άρθρου  72   εδ.1  παραγρ.  1  και  παραγρ.  3  του  Ν.  3852/2010, όπως  αυτό

αντικαταστήθηκε  με  το  άρθρο  3,  του  Ν.  4623/2019  και  τις  ρυθμίσεις  του  Ν.  4735/20  (ΦΕΚ
197/12.10.2020 τεύχος Α').

 Την διαπιστωτική πράξη με ημερομηνία 30-09-2020 για την σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής.
 Την με αρ.  52/2021 (ΑΔΑ: ΨΙ40Ω1Ρ-0ΥΚ) για την ένταξη των εκτός ημερησίας θεμάτων στην

ημερήσια διάταξη της 03ης Τακτικής και Δια Περιφοράς Συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την  απόφαση  Δημάρχου  με  αρ.  282/2021 και  θέμα  «Υπηρεσίες  νεφελοψεκασμού  κατά της
διάδοσης  του  Κορωναϊού  στο  08ο  Δημοτικό  Σχολείο  Ρόδου»,  όπου  σύμφωνα  με  αυτήν  εγκρίνονται
αναλυτικά  τα  εξής:  1.  Εξειδίκευση  του  ΚΑΕ  70-6063.0003  εγγεγραμμένης  πίστωσης  38.000,00  ευρώ
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διαθέτοντας το ποσό των 1.798,00 ευρώ για τις ανάγκες τις ανάθεσης υπηρεσιών νεφελοψεκασμού για την
προληπτική προστασία υγείας. 

2. Ανάθεση των υπηρεσιών νεφελοψεκασμού κατά της διάδοσης του Κορωνοϊού στο 8ο Δημοτικό Σχολείο
Ρόδου (70/6063.0003), με cpv 90920000-2), στην εταιρεία BIOSKAN ΑΠΕΝΤΟΜΩΤΙΚΗ Ο.Ε., με έδρα
την οδό ΗΡΩΣ ΣΤΕΦΑΝΗ 23 στην πόλη της Ρόδου, τκ 85100, με ΑΦΜ: 800741989 της Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ,
συνολικού ύψους 1798,00 ευρώ, καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 και 32Α η αξιολόγηση των
προσφορών  μπορεί  να  γίνει  σε  ενιαίο  στάδιο  με  την  ανάθεση  της  σύμβασης  και  δεν  προαπαιτείται
υποχρεωτικά πρόσκληση. Οι περιπτώσεις ανάθεσης λόγω κατεπείγοντος χαρακτήρα σύμφωνα με την περ΄. γ
της παρ. 3 του άρθρου 32 «Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής των άρθρων 22 παράγραφοι 1, 36, 72
παράγραφος 1 περίπτωση α΄, 79 παράγραφοι 1 έως 4, και 221 παράγραφοι 8 και 9». 

Η  Απόφαση  Ανάθεσης  επέχει  και  θέση  σύμβασης  καθώς  το  οικονομικό  αντικείμενο  της  υπηρεσίας
υπολείπεται σε αξία τις 2.500 ευρώ άνευ ΦΠΑ

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αρ. 83/2021 

  
 ΤΑ ΜΕΛΗ 

Καρίκης Ευστράτιος
Φλοσκάκης Νεκτάριος
Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα   
Coliadis Alexandre-Basile (Αλέξης) 
Μανέττας Βασίλειος

                       Σπυρόπουλος Σπύρος
                                                                                              Διακοσταματίου Σάββας
                                                                                              Παλαιολόγου Μιχαήλ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
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Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

α/α η αναπληρώτρια

Παπαγεωργίου Μαρία

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

      Αντώνης Β.  Καμπουράκης

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τηλέμαχος Καμπούρης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αντώνης Β.  Καμπουράκης
Δήμαρχος Ρόδου
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