
 

                                                                                                                             
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 

ΓΗΜΟ ΑΥΑΡΝΩΝ 

Γ/νζη Οικονομικών Τπηρεζιών 

Σμήμα Προμηθειών 

Φηιαδειθείαο 87 & Μπφζδα 

136 73 Αραξλέο 
Σπληάθηεο: Κ. Φσηηάδεο 
Τει.:  213 2072329 

Fax:   210 2415369 
E-mail: kfotiadis@acharnes.gr 
 

 

 

 

 

 

 

Πξνο: 

 

 

Αταρνές, 23/03/2020 

 

 

 

 

Τνλ Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

 

1ο ΘΔΜΑ 

ΔΙΗΓΗΗ  

ΘΔΜΑ:  «A. Έγθξηζε ηεο κε αξ. 472 θαη κε αξ. πξση. 13530/23-03-2020 Απφθαζεο 

Αληηδεκάξρνπ Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ, πνπ αθνξά ζηελ απεπζείαο αλάζεζε 

ησλ ππεξεζηψλ απνιχκαλζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ιφγσ ηεο εμάπισζεο ηνπ 

θνξσλντνχ, ζηνλ θν Γεώργιο Ατλάηη, ιφγσ ηεο έθηαθηεο αλάγθεο πνπ 

δεκηνπξγήζεθε κε ηελ δηάδνζε ηνπ θνξσλντνχ, ζπλνιηθνχ πνζνχ 12.772,00 

€, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24 %, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00-6495.011, ηνπ 

ππφ έγθξηζε πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020. 

Β. Έγθξηζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ θνπ Γεσξγίνπ Αριάηε γηα ηηο αλσηέξσ ππεξεζίεο. 

Γ. Απεπζείαο αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ απνιχκαλζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ιφγσ 

ηεο εμάπισζεο ηνπ θνξσλντνχ ζηνλ θν Γεώργιο Ατλάηη». 

 

Κχξηε Πξφεδξε, 

Σχκθσλα κε ην άρθρο 72, παρ.1δ1 και ε ηοσ Ν.3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην 

άξζξν 203 παξ.3 ηνπ Ν.4555/2018: «[…]δ1) απνθαζίδεη αηηηνινγεκέλα γηα ηηο πεξηπηψζεηο 

απεπζείαο αλάζεζεο πξνκεζεηψλ, παξνρήο ππεξεζηψλ, εθπφλεζεο κειεηψλ θαη εθηέιεζεο έξγσλ ζε 

εμαηξεηηθά επείγνπζεο πεξηπηψζεηο…» 

Σχκθσλα κε ηελ παρ. 2 ηοσ άρθροσ 32 ηοσ Ν.4412/2016: «2.Η δηαδηθαζία κε 

δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο 

έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο θαησηέξσ πεξηπηψζεηο:  […] γ) ζην 

κέηξν πνπ είλαη απνιχησο απαξαίηεην, εάλ ιφγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο νθεηιφκελεο ζε γεγνλφηα 

απξφβιεπηα γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή, δελ είλαη δπλαηή ε ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη γηα ηηο αλνηθηέο, θιεηζηέο ή αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε. Οη 

πεξηζηάζεηο πνπ επηθαινχληαη νη αλαζέηνπζεο αξρέο γηα ηελ αηηηνιφγεζε ηεο θαηεπείγνπζαο αλάγθεο 

δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα απνξξένπλ απφ δηθή ηνπο επζχλε.» 

Σχκθσλα κε ηελ παρ. 2 ηοσ άρθροσ 58 ηοσ Ν. 3852/2010: «Όηαλ δεκηνπξγείηαη άκεζνο 

θαη πξνθαλήο θίλδπλνο ή απεηιείηαη άκεζε δεκία ησλ δεκνηηθψλ ζπκθεξφλησλ απφ ηελ αλαβνιή 

ιήςεο απφθαζεο, ν Γήκαξρνο κπνξεί λα απνθαζίζεη γηα ζέκαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο 

νηθνλνκηθήο ή ηεο επηηξνπήο πνηφηεηαο δσήο. Σηελ πεξίπησζε απηή νθείιεη λα ππνβάιεη πξνο 

έγθξηζε ηε ζρεηηθή απφθαζή ηνπ θαηά ηελ επφκελε ζπλεδξίαζε ηεο αληίζηνηρεο επηηξνπήο». 
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Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ, ηελ απφ 14/03/2020 Πξάμε 

Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (Φ.Δ.Κ. 64/Α/14-03-2020), πνπ αθνξά ζε θαηεπείγνληα κέηξα 

απνθπγήο θαη πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη ην κε αξ. πξση. 13493/23-

03-2020 πξσηνγελέο αίηεκα ηεο Γ/λζεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, παξαθαιείηαη: Α. λα εγθξίλεη ηελ κε 

αξ. 472 θαη κε αξ. πξση. 13530/23-03-2020 Απφθαζε Αληηδεκάξρνπ Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ, πνπ 

αθνξά ζηελ απεπζείαο αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ απνιχκαλζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ιφγσ ηεο 

εμάπισζεο ηνπ θνξσλντνχ, ζηνλ θν Γεψξγην Αριάηε, ιφγσ ηεο έθηαθηεο αλάγθεο πνπ 

δεκηνπξγήζεθε κε ηελ δηάδνζε ηνπ θνξσλντνχ, ζπλνιηθνχ πνζνχ 12.772,00 €, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00-6495.011, ηνπ ππφ έγθξηζε 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020, Β. λα εγθξίλεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θνπ 

Γεσξγίνπ Αριάηε γηα ηηο αλσηέξσ ππεξεζίεο θαη Γ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηελ απεπζείαο 

αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ απνιχκαλζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ιφγσ ηεο εμάπισζεο ηνπ θνξσλντνχ 

ζηνλ θν Γεψξγην Αριάηε, ιφγσ θαηεπείγνληνο. 

 

                    

 

 
                Ο Σπληάθηεο            Ο Πξντζηάκελνο Πξνκεζεηψλ  Ο Γ/ληήο Οηθ. Υπεξεζηψλ 

  

 

 

     Κων/νος Φωηιάδης          Παναγιώηης Μπάζιος               Φίλιππος Αγγελής 

 

 

 

Ο Αληηδήκαξρνο Οηθ. Υπεξεζηψλ 

 

 

 

       Μιταήλ Βρεηηός 
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Αταρνές, 26/03/2020 

 

 

 

 

Τνλ Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

 

2ο ΘΔΜΑ 

ΔΙΗΓΗΗ 

ΘΔΜΑ:  «A. Έγθξηζε ηεο κε αξ. 475 θαη κε αξ. πξση. 13644/26-03-2020 Απφθαζεο 

Αληηδεκάξρνπ Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ, πνπ αθνξά ζηελ απεπζείαο αλάζεζε 

ηεο πξνκήζεηαο ειεθηξνληθήο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο 

θαηαγξαθήο αηηεκάησλ, ζηελ εηαηξεία «NOVOVILLE LIMITED GREEK 

BRANCH», ιφγσ ηεο έθηαθηεο αλάγθεο πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ηελ δηάδνζε 

ηνπ θνξσλντνχ, ζπλνιηθνχ πνζνχ 5.000,00 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 

24 %, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00-6495.011, ηνπ ππφ έγθξηζε πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Γήκνπ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020. 

Β. Έγθξηζε ηεο πξνζθνξάο ηεο εηαηξείαο «NOVOVILLE LIMITED GREEK 

BRANCH» γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα. 

Γ. Απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ειεθηξνληθήο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο 

ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο αηηεκάησλ ζηελ εηαηξεία «NOVOVILLE LIMITED 

GREEK BRANCH»». 

 

Κχξηε Πξφεδξε, 

Σχκθσλα κε ην άρθρο 72, παρ.1δ1 και ε ηοσ Ν.3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην 

άξζξν 203 παξ.3 ηνπ Ν.4555/2018: «[…]δ1) απνθαζίδεη αηηηνινγεκέλα γηα ηηο πεξηπηψζεηο 

απεπζείαο αλάζεζεο πξνκεζεηψλ, παξνρήο ππεξεζηψλ, εθπφλεζεο κειεηψλ θαη εθηέιεζεο έξγσλ ζε 

εμαηξεηηθά επείγνπζεο πεξηπηψζεηο…» 

Σχκθσλα κε ηελ παρ. 2 ηοσ άρθροσ 32 ηοσ Ν.4412/2016: «2.Η δηαδηθαζία κε 

δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο 

έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο θαησηέξσ πεξηπηψζεηο:  […] γ) ζην 

κέηξν πνπ είλαη απνιχησο απαξαίηεην, εάλ ιφγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο νθεηιφκελεο ζε γεγνλφηα 

απξφβιεπηα γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή, δελ είλαη δπλαηή ε ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη γηα ηηο αλνηθηέο, θιεηζηέο ή αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε. Οη 

πεξηζηάζεηο πνπ επηθαινχληαη νη αλαζέηνπζεο αξρέο γηα ηελ αηηηνιφγεζε ηεο θαηεπείγνπζαο αλάγθεο 

δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα απνξξένπλ απφ δηθή ηνπο επζχλε.» 
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Σχκθσλα κε ηελ παρ. 2 ηοσ άρθροσ 58 ηοσ Ν. 3852/2010: «Όηαλ δεκηνπξγείηαη άκεζνο 

θαη πξνθαλήο θίλδπλνο ή απεηιείηαη άκεζε δεκία ησλ δεκνηηθψλ ζπκθεξφλησλ απφ ηελ αλαβνιή 

ιήςεο απφθαζεο, ν Γήκαξρνο κπνξεί λα απνθαζίζεη γηα ζέκαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο 

νηθνλνκηθήο ή ηεο επηηξνπήο πνηφηεηαο δσήο. Σηελ πεξίπησζε απηή νθείιεη λα ππνβάιεη πξνο 

έγθξηζε ηε ζρεηηθή απφθαζή ηνπ θαηά ηελ επφκελε ζπλεδξίαζε ηεο αληίζηνηρεο επηηξνπήο». 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ, ηελ απφ 14/03/2020 Πξάμε 

Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (Φ.Δ.Κ. 64/Α/14-03-2020), πνπ αθνξά ζε θαηεπείγνληα κέηξα 

απνθπγήο θαη πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη ην κε αξ. πξση. 13639/14-

03-2020 πξσηνγελέο αίηεκα ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο, 

παξαθαιείηαη: Α. λα εγθξίλεη ηελ κε αξ. 475 θαη κε αξ. πξση. 13644/26-03-2020 Απφθαζε 

Αληηδεκάξρνπ Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ, πνπ αθνξά ζηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο 

ειεθηξνληθήο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο αηηεκάησλ, ζηελ εηαηξεία 

«NOVOVILLE LIMITED GREEK BRANCH», ιφγσ ηεο έθηαθηεο αλάγθεο πνπ δεκηνπξγήζεθε κε 

ηελ δηάδνζε ηνπ θνξσλντνχ, ζπλνιηθνχ πνζνχ 5.000,00 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24 %, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 00-6495.011, ηνπ ππφ έγθξηζε πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2020, Β. λα εγθξίλεη ηελ πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο «NOVOVILLE LIMITED GREEK BRANCH» γηα 

ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα θαη Γ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο 

ειεθηξνληθήο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο αηηεκάησλ ζηελ εηαηξεία 

«NOVOVILLE LIMITED GREEK BRANCH». 

 

                    

 

 

                Η Σπληάθηξηα            Ο Πξντζηάκελνο Πξνκεζεηψλ  Ο Γ/ληήο Οηθ. Υπεξεζηψλ 

  

 

 

     Αγγελική Καίζαρη          Παναγιώηης Μπάζιος               Φίλιππος Αγγελής 

 

 

 

Ο Αληηδήκαξρνο Οηθ. Υπεξεζηψλ 

 

 

 

       Μιταήλ Βρεηηός 
 


