
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Αριθµ. απόφ. 81/2020 
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∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  6ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 31-3-2020 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας 
διεξήχθη, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( σχετ. η υπ’αριθµ 18318/13-3-2020 εγκ. ΥΠΕΣ), τακτική 
συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 7183/31-3-2020 
πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 
του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει , για να συζητήσει και να λάβει 
απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………. 
Τροποποίηση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2020, απευθείας ανάθεση προµηθειών και υπηρεσιών µε τη 
διαδικασία της διαπραγµάτευσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισµό όρων της διαπραγµάτευσης, 
ορισµό τριµελούς Επιτροπής ∆ιαπραγµάτευσης και επόπτη των υπηρεσιών (άρθρο 216 του Ν.4412/2016).      
………………………………………….…………………………………………………………………………………. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεφώνου ή email) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου  
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Καρακασιδης  
5. Κοκκινιδης Ευσταθιος  
6. Αθηνά Τερζοπουλου   
7. Στέφανος Μπιγγας  
8. ∆ηµήτριος Σπόντης  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ Ορφανιδης, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης θέµα ανέφερε, την  υπ’ αριθµ.7150/26-3-
2020 εισήγηση του Προϊσταµένου Οικ. Υπηρεσιών κ. Τσίπρα ∆ηµ.  στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
«ΘΕΜΑ:  ∆απάνες αντιµετώπισης της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την αποφυγή και 
διάδοση του κορονοϊού COVID-19. 
Με την υπ ́αριθµ. 18209/13.03.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών επιχορηγούνται οι ∆ήµοι όλης της 
χώρας µε το συνολικό ποσό των 10.770.000,00€, ειδικότερα δε ο ∆ήµος Εορδαίας επιχορηγείται µε το ποσό 
των 40.000,00 €. Το ποσό αυτό θα πρέπει να διατεθεί 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 
COVID-19. 
Με τις διατάξεις της παρ. 3του άρθρου 10 της Πράξης  Νοµοθ. Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’): 
Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και 
της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του,παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης των δηµοσίων συµβάσεων 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, µε τη διαδικασία 
διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 
4412/2016 (Α’ 147). Οι αναθέσεις αυτές γίνονται µε απόφαση της οικείας Οικονοµικής Επιτροπής. Στην 
περίπτωση όπου στον προϋπολογισµό του φορέα δεν υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση σε οικείο ΚΑΕ ή η 
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υπάρχουσα πίστωση δεν επαρκεί για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης, µε την ίδια απόφαση ανάθεσης 
γίνεται δεσµευτική εισήγηση για αναµόρφωση του προϋπολογισµού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά 
από το οικείο δηµοτικό ή περιφερειακό συµβούλιο κατά την πρώτη µετά την ανάθεση συνεδρίαση αυτού. 
Υπογραµµίζεται ότι, κατά την ανωτέρω περίπτωση, η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης θα εκδοθεί 
κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου9 του π.δ.80/2016,σύµφωνα µε τις οποίες «4. Για τις 
δαπάνες για τις οποίες από τη φύση τους δεν είναι δυνατή η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 4 του 
παρόντος (συναλλαγµατικές διαφορές, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, δαπάνες πολιτικής προστασίας, 
διοικητικής εκτέλεσης, ∆ΙΑΣ κ.λπ.), αναλαµβάνεται υποχρέωση και δεσµεύεται η απαραίτητη πίστωση 
αµέσως µετά την παραλαβή του σχετικού λογαριασµού, της γνωστοποίησης της εκτελεστής, κατά τις κείµενες 
διατάξεις, δικαστικής απόφασης ή της σχετικής ειδοποίησης ή µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο γνωστοποίηση 
του ύψους και του χρόνου εξόφλησής τους (Υπ ́αριθµ. 10/18200/13.03.2020 εγκύκλιος του Υπουργείου 
Εσωτερικών) . 
Επιπλέον η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  (Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ), µε το υπ’αρ. 29/12-3-
2020 έγγραφό της µας έκανε γνωστό ότι η ανάγκη αποτροπής της εξάπλωσης του κορωναϊού και οι ειδικές 
ανάγκες που έχουν προκύψει σε συνέχεια εµφάνισης κρουσµάτων του εν λόγω ιού στην Ελλάδα, συνιστούν 
γεγονότα εντασσόµενα στην έννοια της ανωτέρας βίας, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. 
δδ' του ν. 4013/2011(απόφαση Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. ∆15/2020). Κατά συνέπεια, δηµόσιες συµβάσεις άνω των 
ορίων που ανατίθενται σύµφωνα µε τα άρθρα 32 παρ. 2 περ. γ και 269 περ. δ του ν. 4412/2016, και το 
αντικείµενο των οποίων συνέχεται άµεσα µε τα µέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωναϊού, δύνανται να 
συνάπτονται χωρίς την προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. 
Στο πλαίσιο αυτό και µε δεδοµένο ότι : 

• Το προσωπικό του ∆ήµου όπως και οι χώροι των δηµοτικών κτιρίων είναι εκτεθειµένοι στον  καινούργιο  
κορωνοϊό, λόγω της µέχρι πρότινος ελεύθερης προσέλευσης του κοινού για την εξυπηρέτηση του 

• Το γεγονός ότι ο ιός COVID-19, µπορεί να επιβιώσει µερικές ώρεςστις επιφάνειες 

• Την επιτακτική ανάγκη προστασίας των εργατών καθαριότητας οι οποίοι εκτίθεται ιδιαίτερα σε 
µολυσµατικούς παράγοντες 

• Το γεγονός ότι στο άµεσο µέλλον, µέρος του πληθυσµού θα νοσήσει λόγω του νέου κορωνοϊού και 
πρέπει να είµαστε σε ετοιµότητα για την άµεση απολύµανση των κάδων απορριµµάτων, των  οδών και 
πλατειών, των χώρων άθλησης και παιδικών χαρών και γενικά κάθε πιθανού χώρου ή στοιχείου µπορεί 
να συµβάλλει στην διάδοση του κινδύνου 

Είναι απαραίτητο να προβούµε στην ανάθεση των κάτωθι προµηθειών και υπηρεσιών: 
1. Προµήθεια Γεωργικών Μηχανήµατων Ψεκασµού (CPV  16400000-9) ποσού 594,88 €και 

συγκεκριµένα 4 ψεκαστήρες πλάτης (χωρητικότητας 18 λίτρων) και  2 νεφελοψεκαστήρες –θειωτήρες 
(χωρητικότητας 14 λίτρων ), προκειµένου να εκτελεστούν εργασίες ψεκασµού σε κοινόχρηστους 
χώρους στα πλαίσια  προφύλαξης  των δηµοτών για την αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊου: 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ   ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Ψεκαστήρας Πλάτης Μπαταρίας 12V/7AH ∆οχείο 18litron 4 56,03€ 224,12€ 

2 
Νεφελοψεκαστήρας –Θειωτήρας Πλάτης Ισχύος:2,0HP                                       
Κυβισµός :40cc       ∆οχείο:14 litron 

2 127,81€ 255,62€ 

 ΣΥΝΟΛΟ     479,74€ 

 Φ.Π.Α. 24%    115,14€ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     594,88€ 

2. Προµήθεια Χηµικού υλικού (CPV  24311900-6) ποσού 2.945,00 €και συγκεκριµένα: 
Χλώριο σε υγρή µορφή σε διάλυµα Υποχλωριώδες Νατρίου τουλάχιστον 12.5% κατά βάρος και ειδικό 
βάρος 1,25 γρ ανά τετρ. εκατοστό για την απολυµαντική χρήση σε πόσιµο νερό. Το χλώριο αυτό πληροί τις 
προδιαγραφές  της πρώην ΕΚΟ µε προέλευση ΕΛΛΑ∆Α µε τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από την 
Ευρωπαϊκή ένωση ( κατά RIΕCH ) και πληροί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του παρασκευαστή τις 
απαιτήσεις που αφορούν την απολύµανση  του πόσιµου νερού. 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ   ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΧΛΩΡΙΟ 9500κιλά          0,25€ 2.375,00€ 

 ΣΥΝΟΛΟ     2.375,00€ 

 Φ.Π.Α. 24%    570,00€ 
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 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    2.945,00€ 

3. Προµήθεια ρούχων προστασίας και ασφάλειας (CPV 35113400-3) ποσού 18.460,00 €σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές, της Κοινής Υπουργικής Απόφαση 53361/2-10-2006 (ΦΕΚ 1503/11-10-2006) «Παροχή µέσων 
ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και µέτρα προληπτικής ιατρικής». Αναλυτικότερα: 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ   ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ(χοντρά) (κουτί 100τεµ.) 1000            5,00€ 5.000,00€ 

2 ΦΙΛΤΡΟ ΜΑΣΚΑ P1 (πακέτο 20 τεµ.) 250 23,00€ 5.750,00€ 

3 
MΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ A1 P3 Η 
ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΗ ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ 

100 35,00€ 3.500,00€ 

4 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ 100 6,13€ 612,90€ 

 ΣΥΝΟΛΟ     14.862,90€ 

 Φ.Π.Α. 24%    3.567,10€ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    18.430,00€ 

4. Υπηρεσίες µικροβιοκτονίας –απολύµανσης των κτιρίων (CPV 90900000-6) όπου στεγάζονται 
υπηρεσίες του ∆ήµου Εορδαίας, για την αντιµετώπιση του νέου και συγκεκριµένα των κάτωθι κτιρίων: 

 
Α/Α  ΚΤΙΡΙΑ (διεύθυνση )  Τετραγωνικά   

Μέτρα  

1 ∆ηµαρχείο (25ης Μαρτίου 15) Όλο το κτήριο  2.070τ.µ. 

2 Τεχνική –Πολεοδοµία-(1ο χιλ. Πτολεµαΐδας – Ασβεστόπετρας) Όλο το κτήριο 912τ.µ. 

3 Αγροτική Ανάπτυξη Ισόγειο 190τ.µ. 

4 Πνευµατικό Κέντρο  Ισόγειο 1.230τ. 

5 Συνεργεία (κτίριο πρώην ΑΕΒΑΛ)  1.250τ.µ. 

6 Κ.Ε.Π. (Νοσοκοµείου …. Ισόγειο  161τ.µ. 

7 Κέντρο Κοινότητας (Πολύκεντρο) Ισόγειο  65τ.µ. 

8 ∆.Ε.Μουρικίου(Πρώην   ∆ηµαρχείο Εµπορίου ) Ισόγειο  937τ.µ. 

9 ∆.Ε. Αγίας Παρασκευής (Πρώην ∆ηµαρχείο Αγίου Χριστοφόρου) Ισόγειο 567τ.µ. 

10 ∆.Ε.Βερµίου (Πρώην ∆ηµαρχείο Κοµνηνών) Ισόγειο 931τ.µ. 

 ΣΥΝΟΛΟ   8.313τ.µ. 

Η απολύµανση πρέπει να γίνει µε σκεύασµα µη τοξικό, χωρίς υπολλειµατική δράση και µε εξαιρετική 
ικανότητα διείσδυσης ακόµη και στα πιο απρόσιτα σηµεία και να καταπολεµά το µεγαλύτερο φάσµα 
πιθανών εστιών. Πρέπει να είναι εγκεκριµένο από τον ΕΟΦ, να µην λεκιάζει και να µην προκαλεί 
αλλοιώσεις στις υπό εφαρµογή επιφάνειες , στα έγραφα , στους Η/Υ , στα αντικείµενα και στα έπιπλα. 
Το ύψος της δαπάνης υπολογίζεται στο ποσό των 12.000,00 € 
5. Προµήθεια εξοπλισµού πληροφορικής (tamplet) (CPV 32232000-8) ποσού 6.000,11 €, για την 
επίτευξη της εξ΄αποστάσεως πραγµατοποίησης τηλεδιασκέψεων των συλλογικών οργάνων (34 τα µέλη του 
∆.Σ., η γραµµατεία του ∆.Σ .ή της οικονοµικής επιτροπής, ο/ή υπεύθυνος από το Γραφείο Μηχανοργάνωσης 
καθώς και οι εισηγητές των θεµάτων (∆ιευθυντές ή πρόεδροι Κοινοτήτων). 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ   ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Εξοπλισµός Πληροφορικής (tample) 40 120,97€ 4.838,80€ 

 ΣΥΝΟΛΟ     4.838,80€ 

 Φ.Π.Α. 24%    1.161,31€ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    6.000,11€ 

Συγκεντρωτικά η δαπάνη έχει  ως εξής: 

CPV  
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  

CPV  16400000-9 Γεωργικά Μηχανήµατα Ψεκασµού 594,88 

CPV  24311900-6 Χηµικό υλικό  2.945,00 

CPV 35113400-3  Ρούχα Προστασίας και Ασφάλειας   18.430,00 

CPV 90900000-6 Υπηρεσίες Καθαρισµού & Απολύµανσης Κτιρίων  12.000,00 

CPV 44423000-1 Εξοπλισµός Πληροφορικής  6.000,11 

 Σύνολο δαπάνης 39.969,99 

Για την ανάθεση των ανωτέρω προτείνουµε ως επιτροπή ∆ιαπραγµάτευσης τους κάτωθι υπαλλήλους του 
∆ήµου µας :   Τακτικά µέλη     Αναπληρωµατικά Μέλη 

Βλαχοδήµου ∆έσποινα ΠΕ ∆/κου  Καλέση Μηνοδώρα ∆Ε ∆/κου 
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  Λάµπα Καλλιόπη ∆Ε ∆/κου   Μαυρίδου Μυροφόρα ΤΕ ∆/κου-Λ/κου 
  Αµανατίδη Γρηγόριο ∆Ε ∆/κου   Ταταρίδη Θεόφιλο ΤΕ Πληρ/κης 
Και ως επόπτες για τις υπηρεσίεςµικροβιοκτονίας – απολύµανσης  

• των κτιρίων Βερµίου – Αγ. Παρασκευής τον υπάλληλο του ∆ήµου µας Αθανασιάδη Ιωάννη 

• των κτιρίων Μουρικίου τον υπάλληλο του ∆ήµου µας Κωτσίδη Κων/νο 

• του ΚΕΠ και του Κέντρου Κοινότητας τον υπάλληλο του ∆ήµου µας Γεωργιάδη Μιχάλη 

• του ∆ηµαρχείου και του πνευµατικού κέντρου την υπάλληλο του ∆ήµου µας Μαργιοράκη Σοφία  

• της Αγροτικής οικονοµίας και των τεχνικών υπηρεσιών τον υπάλληλο του ∆ήµου µας Τσακίρη 
Νικόλαο του Εµµανουήλ 

• των συνεργείων τον υπάλληλο του ∆ήµου µας Παναγιωτίδη Χαράλαµπο 
   Καλούµε εποµένως την οικονοµική επιτροπή να αποφασίσει: 

1. Σχετικά µε την απευθείας ανάθεση των παραπάνω προµηθειών και υπηρεσιών µε τη διαδικασία 
της διαπραγµάτευσης, χωρίς δηµοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 
4412/2016 (Α’ 147), την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, τον καθορισµό των όρων της 
διαπραγµάτευσης, τον ορισµό τριµελούς Επιτροπή ∆ιαπραγµάτευσης και επόπτη των υπηρεσιών 
(άρθρο 216 του Ν. 4412/2016) . 

 
2. Την τροποποίηση του προϋπολογισµού έτους 2020, η οποία πρέπει να εγκριθεί υποχρεωτικά 

από το οικείο δηµοτικό συµβούλιο ως εξής: 
 

ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΣΟ∆Α    

Κωδικός Περιγραφή 

∆ιαµ/θέντα   18-3-
2020 

Πρόταση για 
τροπ/ση 

∆ιαµ/θέντα µετά 
την τροπ/ση 

0611.0000 
ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών 
(άρθρο 25 Ν 1828/89). 6.007.886,00 40.000,00 6.047.886,00 

      40.000,00   

     

     

ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΞΟ∆Α    

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα  18-3-

2020 
Πρόταση για 

τροπ/ση 
∆ιαµ/θέντα µετά 

την τροπ/ση 

70.7425.0005 

∆απάνες αντιµετώπισης της 
κατεπείγουσας και απρόβλεπτης 
ανάγκης για την αποφυγή και διάδοση 
του κορονοϊού COVID-19 

0,00 40.000,00 40.000,00 

      40.000,00   

Επιπλέον παραθέτουµε τους όρους της πρόσκλησης της διαπραγµάτευσης για της ως άνω 
προµήθειες/υπηρεσίες, προς έγκριση. 

Έπειτα από τα παραπάνω καλούνται τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Τo µέλος Ευστ. Κοκκινίδης, σύµφωνα µε το σχετικό mail του, αρχικά εξέφρασε ένσταση σχετικά µε την τιµή 
του χλωρίου (πολύ υψηλή), αλλά επειδή η αιτιολόγηση του Αντιδηµάρχου ήταν ότι ανέβηκε η τιµή του λόγω 
ζήτησης, ψήφισε θετικά. Τα µέλη Αθ. Τερζοπούλου, Στ.Μπίγγας και ∆ηµ. Σποντης, σύµφωνα µε το σχετικό 
e-mail, διατύπωσαν τη θέση τους ότι είναι θετικοί. Ο ∆ηµ. Καρακασίδης ψήφισε θετικά κατόπιν 
τηλεφωνικής επικοινωνίας  και οι Ζαφ. Σεβαστού και Κυρ. Αντωνιάδης  ψήφισαν επίσης θετικά. 
 

                                          Αριθµ. Απόφ. 81/2020  

                   Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  

1. την παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19  
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2. την  υπ’αριθµ. 7150/26-3-2020 εισήγηση του Προϊσταµένου Οικ. Υπηρεσιών .   
3. την υπ ́αριθµ. 18209/13.03.2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών  
4. τις διατάξεις της παρ. 3του άρθρου 10 της Πράξης  Νοµοθ. Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’): 
Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και 
της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του 
5. τις διαταξεις της Πράξης  Νοµοθ. Περιεχοµένου (ΦΕΚ 64/14.03.2020 τεύχος A’) 
6. το υπ’αρ. 29/12-3-2020 έγγραφο της ΕΑΑ∆ΗΣΥ 
7. την υπ’αριθµ. 18779/17-3-2020 εγκ του ΥΠΕΣ 
8. την υπ’αριθµ. 18200/13-3-2020 εγκ του ΥΠΕΣ 
9. τις διαταξεις του Ν 4412/2016 όπως τροπ/καν και ισχύουν 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

1. Αποδεχόµαστε το ποσό των 40.000,00 € , σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 18209/13.03.2020 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών µε την οποία  επιχορηγούνται οι ∆ήµοι όλης της χώρας µε το συνολικό ποσό των 
10.770.000,00€. Το ποσό αυτό θα πρέπει να διατεθεί 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 
COVID-19 
Τροποποιεί τον προϋπολογισµό οικ. έτους 2020, και εισηγείται να εγκριθεί υποχρεωτικά από το οικείο 
δηµοτικό συµβούλιο, ως εξής: 

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΣΟ∆Α    

Κωδικός Περιγραφή 

∆ιαµ/θέντα   18-3-
2020 

Πρόταση για 
τροπ/ση 

∆ιαµ/θέντα µετά 
την τροπ/ση 

0611.0000 
ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών 
(άρθρο 25 Ν 1828/89). 6.007.886,00 40.000,00 6.047.886,00 

      40.000,00   

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΞΟ∆Α    

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα  18-3-

2020 
Πρόταση για 

τροπ/ση 
∆ιαµ/θέντα µετά 

την τροπ/ση 

70.7425.0005 

∆απάνες αντιµετώπισης της 
κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης 
για την αποφυγή και διάδοση του 
κορονοϊού COVID-19 

0,00 40.000,00 40.000,00 

      40.000,00   

2.(i) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές των κάτωθι προµηθειών και υπηρεσιών: 
Α.) Προµήθεια Γεωργικών Μηχανήµατων Ψεκασµού (CPV  16400000-9) ποσού 594,88 € και 
συγκεκριµένα 4 ψεκαστήρες πλάτης (χωρητικότητας 18 λίτρων) και  2 νεφελοψεκαστήρες –θειωτήρες 
(χωρητικότητας 14 λίτρων ), προκειµένου να εκτελεστούν εργασίες ψεκασµού σε κοινόχρηστους χώρους 
στα πλαίσια  προφύλαξης  των δηµοτών για την αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊου: 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ   ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Ψεκαστήρας Πλάτης Μπαταρίας 12V/7AH ∆οχείο 18litron 4 56,03€ 224,12€ 

2 
Νεφελοψεκαστήρας –Θειωτήρας Πλάτης Ισχύος:2,0HP                                       
Κυβισµός :40cc       ∆οχείο:14 litron 

2 127,81€ 255,62€ 

 ΣΥΝΟΛΟ     479,74€ 

 Φ.Π.Α. 24%    115,14€ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     594,88€ 

Β) Προµήθεια Χηµικού υλικού (CPV  24311900-6) ποσού 2.945,00 €και συγκεκριµένα: 
Χλώριο σε υγρή µορφή σε διάλυµα Υποχλωριώδες Νατρίου τουλάχιστον 12.5% κατά βάρος και ειδικό 
βάρος 1,25 γρ ανά τετρ. εκατοστό για την απολυµαντική χρήση σε πόσιµο νερό. Το χλώριο αυτό πληροί τις 
προδιαγραφές  της πρώην ΕΚΟ µε προέλευση ΕΛΛΑ∆Α µε τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από την 
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Ευρωπαϊκή ένωση ( κατά RIΕCH ) και πληροί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του παρασκευαστή τις 
απαιτήσεις που αφορούν την απολύµανση  του πόσιµου νερού. 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ   ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΧΛΩΡΙΟ 9500κιλά          0,25€ 2.375,00€ 

 ΣΥΝΟΛΟ     2.375,00€ 

 Φ.Π.Α. 24%    570,00€ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    2.945,00€ 

Γ) Προµήθεια ρούχων προστασίας και ασφάλειας (CPV 35113400-3) ποσού 18.460,00 €σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές, της Κοινής Υπουργικής Απόφαση 53361/2-10-2006 (ΦΕΚ 1503/11-10-2006) «Παροχή µέσων 
ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και µέτρα προληπτικής ιατρικής». Αναλυτικότερα: 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ   ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ(χοντρά) (κουτί 100τεµ.) 1000          5,00€ 5.000,00€ 

2 ΦΙΛΤΡΟ ΜΑΣΚΑ P1 (πακέτο 20 τεµ.) 250 23,00€ 5.750,00€ 

3 
MΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ A1 P3 Η 
ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΗ ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ 

100 35,00€ 3.500,00€ 

4 ΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ 100 6,13€ 612,90€ 

 ΣΥΝΟΛΟ     14.862,90€ 

 Φ.Π.Α. 24%    3.567,10€ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    18.430,00€ 

∆) Υπηρεσίες µικροβιοκτονίας –απολύµανσης των κτιρίων (CPV 90900000-6) όπου στεγάζονται 
υπηρεσίες του ∆ήµου Εορδαίας, για την αντιµετώπιση του νέου και συγκεκριµένα των κάτωθι κτιρίων: 

 
Α/Α  ΚΤΙΡΙΑ (διεύθυνση )  Τετραγωνικ

ά . Μέτρα  

1 ∆ηµαρχείο (25ης Μαρτίου 15) Όλο το κτήριο  2.070τ.µ. 

2 Τεχνική –Πολεοδοµία-(1ο χιλ. Πτολεµαΐδας – Ασβεστόπετρας) Όλο το κτήριο 912τ.µ. 

3 Αγροτική Ανάπτυξη Ισόγειο 190τ.µ. 

4 Πνευµατικό Κέντρο  Ισόγειο 1.230τ. 

5 Συνεργεία (κτίριο πρώην ΑΕΒΑΛ)  1.250τ.µ. 

6 Κ.Ε.Π. (Νοσοκοµείου …. Ισόγειο  161τ.µ. 

7 Κέντρο Κοινότητας (Πολύκεντρο) Ισόγειο  65τ.µ. 

8 ∆.Ε.Μουρικίου(Πρώην   ∆ηµαρχείο Εµπορίου ) Ισόγειο  937τ.µ. 

9 ∆.Ε. Αγίας Παρασκευής (Πρώην ∆ηµαρχείο Αγίου Χριστοφόρου) Ισόγειο 567τ.µ. 

10 ∆.Ε.Βερµίου (Πρώην ∆ηµαρχείο Κοµνηνών) Ισόγειο 931τ.µ. 

 ΣΥΝΟΛΟ   8.313τ.µ. 

Η απολύµανση πρέπει να γίνει µε σκεύασµα µη τοξικό, χωρίς υπολλειµατική δράση και µε εξαιρετική 
ικανότητα διείσδυσης ακόµη και στα πιο απρόσιτα σηµεία και να καταπολεµά το µεγαλύτερο φάσµα 
πιθανών εστιών. Πρέπει να είναι εγκεκριµένο από τον ΕΟΦ, να µην λεκιάζει και να µην προκαλεί 
αλλοιώσεις στις υπό εφαρµογή επιφάνειες , στα έγραφα , στους Η/Υ , στα αντικείµενα και στα έπιπλα. 
Το ύψος της δαπάνης υπολογίζεται στο ποσό των 12.000,00 € 
Ε)Προµήθεια εξοπλισµού πληροφορικής (tamplet) (CPV 32232000-8) ποσού 6.000,11 €, για την επίτευξη 
της εξ΄αποστάσεως πραγµατοποίησης τηλεδιασκέψεων των συλλογικών οργάνων (34 τα µέλη του ∆.Σ., η 
γραµµατεία του ∆.Σ .ή της οικονοµικής επιτροπής, ο/ή υπεύθυνος από το Γραφείο Μηχανοργάνωσης καθώς 
και οι εισηγητές των θεµάτων (∆ιευθυντές ή πρόεδροι Κοινοτήτων). 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ   ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Εξοπλισµός Πληροφορικής (tamplet) 40 120,97€ 4.838,80€ 

 ΣΥΝΟΛΟ     4.838,80€ 

 Φ.Π.Α. 24%    1.161,31€ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    6.000,11€ 

2.(ii) Εγκρίνει η ανάθεση των ανωτέρω συµβάσεων να διενεργηθεί µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης 
χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, για τους λόγους που 
προαναφέρθηκαν. 
3. Καθορίζει τους όρους της πρόσκλησης της διαπραγµάτευσης για της ως άνω προµήθειες/υπηρεσίες, ως 
εξής: 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Ο ∆ήµος Εορδαίας ενδιαφέρεται να αναθέσει τη σύναψη της σύµβασης προµήθειας 
(υπηρεσίας)……………………  

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω σύµβασης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. ……………… απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης του ∆ηµάρχου και β) η βεβαίωση του Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, επί 
της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, τη συνδροµή των 
προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση στο οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων 
της αντίστοιχης πίστωσης. 

Με την υπ’ αριθ. ……………….. Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε α) η ανάθεση µε 
διαπραγµάτευση χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης λόγω αντιµετώπισης κατεπείγουσας και απρόβλεπτης 
ανάγκης για την αποφυγή διάδοσης του κορονοΐου COVID-19  β) οι όροι της διαπραγµάτευσης και γ) οι 
τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης, οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. 
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε …… µήνες από την υπογραφή της. 
Η ανάθεση θα γίνει σύµφωνα µε το Ν. 4412/2016 και συγκεκριµένα µε τo άρθρο 32 . 

Παρακαλείσθε να αποστείλετε στο Γραφείο Προµηθειών  του ∆ήµου µας σχετική τεχνική και οικονοµική 
προσφορά για την ανωτέρω σύµβαση µέχρι την  …………… . 
Προς απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων 
των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούµε, µαζί µε την προσφορά σας, να µας 
αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου. Η υποχρέωση αφορά: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου,  
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
Το δικαιολογητικό γίνεται δεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του. 

β. Φορολογική ενηµερότητα 

γ. Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά γίνονται δεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, 
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την 
υποβολή τους. 
Άλλα δικαιολογητικά 

Προσκόµιση πιστοποιητικού εγγραφής στο οικείο επιµελητήριο, από το οποίο αποδεικνύεται η άσκηση 
επαγγελµατικής δραστηριότητας  συναφή µε το αντικείµενο των προς παροχή προµηθειών - υπηρεσιών. 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986  ότι θα τηρείτε απαρέγκλιτα τις διατάξεις , της εργατικής νοµοθεσίας, 
δηλαδή την καταβολή των νόµιµων αποδοχών, τήρηση νόµιµου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής 
και ασφάλειας εργαζοµένων κλπ (αφορά την σύµβαση παροχής υπηρεσιών ). 
4. Συγκροτεί την τριµελή Επιτροπή ∆ιαπραγµάτευσης, ως εξής: 

Τακτικά µέλη     Αναπληρωµατικά Μέλη 
Βλαχοδήµου ∆έσποινα ΠΕ ∆/κου  Καλέση Μηνοδώρα ∆Ε ∆/κου 
Λάµπα Καλλιόπη ∆Ε ∆/κου   Μαυρίδου Μυροφόρα ΤΕ ∆/κου-Λ/κου 
Αµανατίδη Γρηγόριο ∆Ε ∆/κου   Ταταρίδη Θεόφιλο ΤΕ Πληρ/κης 
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η Βλαχοδήµου ∆έσποινα ΠΕ ∆/κου  
Αναπληρωµατικός του Προέδρου ορίζεται η Καλέση Μηνοδώρα ∆Ε ∆/κου  
Η Επιτροπή θα διενεργήσει τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης θα εισηγείται προς το αποφαινόµενο 
όργανο για κάθε θέµα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύµβασης. (άρθρο 32Α του Ν.4412/2016, όπως 
προστέθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019). 
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Επίσης ορίζονται ως επόπτες για τις υπηρεσίες µικροβιοκτονίας – απολύµανσης  

• των κτιρίων Βερµίου – Αγ. Παρασκευής τον υπάλληλο του ∆ήµου µας Αθανασιάδη Ιωάννη 

• των κτιρίων Μουρικίου τον υπάλληλο του ∆ήµου µας Κωτσίδη Κων/νο 

• του ΚΕΠ και του Κέντρου Κοινότητας τον υπάλληλο του ∆ήµου µας Γεωργιάδη Μιχάλη 

• του ∆ηµαρχείου και του πνευµατικού κέντρου την υπάλληλο του ∆ήµου µας Μαργιοράκη Σοφία  

• της Αγροτικής οικονοµίας και των τεχνικών υπηρεσιών τον υπάλληλο του ∆ήµου µας Τσακίρη 
Νικόλαο του Εµµανουήλ 

• των συνεργείων τον υπάλληλο του ∆ήµου µας Παναγιωτίδη Χαράλαµπο 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 81/2020. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1.Ζαφειρουλα Σεβαστου 
2.Κυριάκος Αντωνιαδης 
3.∆ηµήτριος Καρακασιδης 
4.Αθηνά Τερζοπουλου  
5.Στέφανος Μπιγγας 
6. Κοκκινιδης Ευσταθιος 
7. ∆ηµήτριος Σπόντης 

 

ΑΔΑ: 9ΕΛ9ΩΡ6-ΧΦΞ
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