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ΑΔΑ: ΩΝΨΛΩΚΛ-ΑΞΡ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘ. 9/2020
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στην Σμίνθη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 16η του μηνός Μαρτίου του έτους 2020 ημέρα
της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ., συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση (διά περιφοράς) η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Μύκης, ύστερα από την υπ' αριθμόν: 3381/16-03-2020 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα σε καθ' ένα από τα μέλη
της, σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄, αρίθμ. Φύλλου 55/11-3-2020),
άρθρο 10, παρ. 1: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87) για την συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
2ο Θέμα: Κατεπείγουσα απολύμανση δημόσιων χώρων και σχολικών κτηρίων Δήμου Μύκης
(Αρ. απόφασης 39/2020)
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (07) μελών
βρέθηκαν παρόντα και τα επτά (7) μέλη ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΡΙΤΒΑΝ (πρόεδρος)
2) ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ
3) ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΟΥ ΧΟΥΣΕΪΝ
4) ΑΓΓΟΥΣΟΓΛΟΥ ΕΡΓΚΙΟΥΛ
5) ΡΑΜΑΔΑΝ ΜΠΑΧΡΗ
6) ΚΙΟΥΡΤ ΑΧΜΕΤ
7) ΜΕΤΣΟΓΛΟΥ ΟΝΤΕΡ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Χαλκίδου Γεωργία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των
πρακτικών.
Ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης, και αφού συμφώνησαν όλα τα μέλη για το
έκτακτο της σύγκλισης του Οργάνου, λόγω άμεσης απολύμανσης όλων των δημόσιων χώρων και σχολικών
κτηρίων του Δήμου Μύκης - λόγω παγκόσμιας έξαρσης του ιού Covid-19 – παρέθεσε την εισήγηση της
προϊσταμένης του Τμήματος Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Ανακύκλωσης κας Πλουμιστού Δήμητρας, ως εξής:
«Λόγω ταχείας εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού -2019 γνωστός ως SARS-CoV-2 στην χώρα μας κα
παράλληλα με τα αυστηρά μέτρα που έχει πάρει το κράτος , θα πρέπει άμεσα ο δήμος Μύκης να προβεί στην
απολύμανση των δημόσιων χώρων –κτιρίων καθώς και των σχολικών μονάδων.
Οι χώροι που απαιτείται άμεσα απολύμανση:
1.Δημαρχείο Μύκης(Σμίνθη)
2.Κτίριο υπηρεσιών (δίπλα στο δημαρχείο)
3.Κέντρο κοινότητας (Σμίνθη)
4.ΚΕΠ Κοτύλης
5.ΚΕΠ Εχίνου
6.ΚΕΠ Σατρών
7. ΚΕΠ Ιαματικών Λουτρών
8.ΚΕΠ Ωραίου
Σχολεία
ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ(ΔΗΜΟΤΙΚΑΜΕΓΕΘΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ-ΓΥΜΝΑΣΙΑ)
Εχίνος
3
Μεγάλο>100μ2
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Γλαύκη
Σμίνθη
Ωραίο
Κένταυρος
Μύκη

3
3
2
3 (τα δύο συστεγάζονται)
4

Πάχνη
Κοτύλη

1
2

Άνω Θέρμες
Μελίβοια

1
2

Άλμα
Ρεύμα
Γοργόνα
Δημάριο

2
1
2(3 κτίρια)
2

Μάνταινα
Τέμενος

2
2(όμορα)

Μεγάλο>100μ2
Μεγάλο>100μ2
Μεγάλο>100μ2
Μεγάλο>100μ2
Μεγάλο>100μ2 (το ένα εκ
των τεσσάρων)
Μεγάλο>100μ2
Μεγάλο>100μ2(το ένα εκ
των δύο)
Μεγάλο>100μ2
Μεγάλο>100μ2(το ένα εκ
των δύο)
Μικρά< 100μ2
μικρό< 100μ2
Μικρά< 100μ2
Μεγάλο>100μ2(το ένα εκ
των δύο)
Μικρά< 100μ2
Μικρά< 100μ2

Ιαματικές πηγές
1.Κεντρικό υδροθεραπευτήριο
2.Μικρό λουτρό
3.έξι ξενώνες -δωμάτια
Το συνολικό ποσό της υπηρεσίας ανέρχεται σε 5.580,0€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ(24%)).
Η Οικονομική Επιτροπή με τη διάταξη του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν.3852/2010 καθίσταται κατ’
εξαίρεση αρμόδια, εφόσον συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, αποφασίζει για την απευθείας
ανάθεση εκτέλεσης έργων σε εργοληπτική επιχείρηση σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις,.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 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 μπορεί να
χρησιμοποιηθεί η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση..
Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας
ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.
Για την άμεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών σε δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης,
φωτισμού και σε δρόμους και στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών,
εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων όταν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, εάν ΔΕΝ υπάρχει στον
προϋπολογισμό πίστωση ή αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση του
προϋπολογισμού γίνεται στην πρώτη, μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του δημοτικού ή κοινοτικού
συμβουλίου. (παρ 7 άρθρο 158 ν. 3463/06)»
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την κατεπείγουσα εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας και
να προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεσή της.
Σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 18/2016 εγκύκλιο του ΥΠ. ΥΠΟ.ΜΕ.&ΔΙ. με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων
ως προς την εφαρμογή του ν. 4412/2016» παρ. 12, σε περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης με απρόβλεπτο
χαρακτήρα, π.χ. φυσικές καταστροφές, είναι δυνατή η εφαρμογή του άρθρου 32 του νόμου, για την
προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, αντί του άρθρου 118.
Σύμφωνα με την παρ. 3α του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβλέπει
στα έγγραφα της σύμβασης παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στις
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παραγράφους 1 και 2 κατ’ εξαίρεση για επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως δημόσιας υγείας ή
προστασίας του περιβάλλοντος.
Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ.2 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτωση
17, άρθρο 22 του Ν. 4441/2016 κατά το οποίο η πρόσκληση σε επείγουσες περιπτώσεις δεν απαιτείται να
αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.
Γενικά ισχύει ο κανόνας ότι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες (στο μέτρο που είναι απολύτως
απαραίτητο) ορίζονται οι ανάγκες 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 βάση τα παραπάνω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες:
- οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα
- δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με
διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού
- οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του
Δήμου, προτείνεται η απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας στον πάροχο ΔΕΛΛΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ο
οποίος δέχεται να εκτελέσει αυτή έναντι του ποσού των 5.580,00€ με Φ.Π.Α.
Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
- την εισήγηση του Προέδρου της,
- το άρθρο 103 παρ. 2γ και παρ 7 του άρθρου 158 Ν. 3463/06,
- το άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. δ΄ του Ν. 3852/10,
- την υπ΄ αριθ. 18/2016 εγκύκλιο του ΥΠ. ΥΠΟ.ΜΕ.&ΔΙ. με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων ως προς την
εφαρμογή του Ν. 4412/2016»,
- το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016,
- τα άρθρα 2 και 4 του ΠΔ 80/2016
- το υπ’ αρίθμ. 3386/16-03-2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ006438265 2020-03-16) αίτημα της προϊσταμένης του
τμήματος Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Ανακύκλωσης,
και μετά διαλογική συζήτηση των μελών αυτής
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.

ΕΓΚΡΙΝΕΙ το κατεπείγον του θέματος.

2.
ΕΓΚΡΙΝΕΙ και αναθέτει την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Κατεπείγουσα απολύμανση δημοσίων
χώρων και σχολικών κτηρίων Δήμου Μύκης» στην εταιρεία απολυμάνσεων - απεντομώσεων – μυοκτονιών
του κου ΔΕΛΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Κωνσταντίνου, με έδρα την Ξάνθη (Δ/νση: Μπρωκούμη 21), Τηλ./Fax 25410
23391 - Κιν. 6973309380 και ΑΦΜ: 102728720, ΔΟΥ: Α΄Β΄ Ξάνθης, έναντι του ποσού των 5.580,00€ με ΦΠΑ.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 39/2020
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Με εντολή Δημάρχου
Η Πρακτικογράφος της Οικ. Επιτροπής
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