7ης Κατεπείγουσα Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 17ης Μαρτίου 2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 7ης/17.03.2020
κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Σήμερα, ημέρα Τρίτη 17 Μαρτίου 2020 και ώρα 14:00 συνήλθε δια περιφοράς, σε κατεπείγουσα
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας, ύστερα από την αριθμ. πρωτ.1182/17-032020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το
άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω 5 μέλη :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Τζουβάρας Ελευθέριος
2. Μουζάκης Ν.Δημήτριος
3. Δεμένεγας Κωνσταντίνος
4. Πατηνιώτη Μαρία
5. Βουτσινάς Γεώργιος
6. Δεμένεγας Νικόλαος
7. Γροσομανίδη Παρασκευή

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΟΥΔΕΙΣ

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα Βασιλική Πετρή για την τήρηση
των πρακτικών.
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ΘΕΜΑ 1ο : Απευθείας ανάθεση για την απολύμανση κοινόχρηστων χώρων για την αποφυγή
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, εξειδίκευση πίστωσης και λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2020 λόγω έκτακτης ανάγκης.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και
κατόπιν του με αριθμ.πρωτ. 1186/17-03-2020 πρωτογενούς αιτήματος διατάκτη ανέφερε τα εξής :
Την Δευτέρα 16 Μαρτίου και περί τις 03:00 π.μ. προσάραξε έξω από τον λιμενοβραχίονα της
Κέας, ακυβέρνητο φορτηγό πλοίο, που είχε αναχωρήσει από το Τσανάκαλε της Τουρκίας με 193
παράτυπα εισερχόμενα πρόσωπα στο νησί της Κέας. Πρόκειται για νεαρά άτομα, μεταξύ των
οποίων κάποια παιδιά και έγκυες γυναίκες, που αποβιβάστηκαν στην Κέα και συγκεντρώθηκαν
προσωρινά για καταγραφή και προανάκριση, σε εγκαταλελειμμένο δημοτικό κτίριο.
Δηλώνουμε ανοχύρωτοι καθώς διαφαίνεται ότι υπάρχουν ύποπτα κρούσματα κορωνοϊού
COVID-19 με αποτέλεσμα να κρίνεται σκόπιμη η απολύμανση των κοινόχρηστων χώρων από τους
οποίους πέρασαν τα παράτυπα εισερχόμενα πρόσωπα για να φτάσουν στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας τους καθώς και η κάλυψη δαπάνης διαμονής του συνεργείου απολύμανσης που θα εκτελέσει την παροχή υπηρεσίας.
Δεδομένου ότι ο ΚΑΕ 00.6433.0001 με τίτλο “Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών” του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους
2020 του Δήμου Κέας, είναι γενικός και δεν παρέχει την απαραίτητη εκ του νόμου εξειδίκευση,
απαιτείται πριν από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια η έγκριση δαπάνης και η εξειδίκευση πίστωσης
για την εκτέλεση κάθε σχετικής δαπάνης.
Κατόπιν των ανωτέρω καλούμαστε να αποφασίζουμε για τα κάτωθι :


Την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας απολύμανσης κοινόχρηστων χώρων για
την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, στην εταιρεία GENERAL CONTROL
“ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” με έδρα στην οδό Μαυρομιχάλη 83, Αθήνα,
ΑΦΜ 800636944 - ΔΟΥ Δ’ΑΘΗΝΩΝ, έναντι αμοιβής 1.950,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικό ποσό 2.418,00 €.



Την έγκριση δαπάνης και εξειδίκευση πίστωση στον ΚΑ 00.6433.0001 με τίτλο “Τιμητικές
διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών” του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2020 του Δήμου Κέας, συνολικού ποσού
40,50 € συμπ. ΦΠΑ & τέλους διαμονής, για τη κάλυψη δαπάνης διαμονής του συνεργείου
απολύμανσης που θα εκτελέσει την παροχή υπηρεσίας



Λόγω του ότι στον προϋπολογισμό μας δεν υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση για την δαπάνη αυτή, και βάσει του άρθρου 10 παρ.3β της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του» εισηγούμαστε προς το Δημοτικό Συμβούλιο την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την δημιουργία του ΚΑΕ 15.6279.0012 με τίτλο «Κατεπείγουσα απολύμανση κοινοχρήστων χώρων για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού

7ης Κατεπείγουσα Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 17ης Μαρτίου 2020
covid-19» με εγγραφή ποσού 2.450,00€, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το αποθεματικό. Το αποθεματικό μετά από αυτή την αναμόρφωση θα διαμορφωθεί σε 29.037,20 €.
Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :













Τις διατάξεις της παρ. 3β του άρθρου 10 της ΠΝΠ, καθώς παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων της παρ. 3α του ως άνω άρθρου, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Στην περίπτωση όπου στον προϋπολογισμό του φορέα δεν υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση σε σε οικείο ΚΑΕ ή η 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, στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίαση αυτού.
Το ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α΄ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.»
Την εγκύκλιο 10/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα « Εφαρμογή των διατάξεων
των άρθρων 2 και 10 της ΠΝΠ Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του»
Την άμεση ανάγκη του Δήμου για την παροχή της υπηρεσίας απολύμανσης κοινόχρηστων
χώρων για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Την με αριθμ. πρωτ. 1185/17.03.2020 μελέτη για την παροχή υπηρεσίας απολύμανσης κοινόχρηστων χώρων για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Την υπ’αριθμ. 106/2020 Απόφαση Έγκρισης της Μελέτης.
Το με αριθμ.πρωτ. 1186/17.03.2020 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων ως πρωτογενές αίτημα λαμβάνοντας ΑΔΑΜ “20REQ006443569”, με το οποίο
αιτείται την υλοποίηση της υπηρεσίας (κατ’ εφαρμογή του Ν.4013/11, της Υ.Α. 57654/17
και του άρθρου 38 του Ν.4412/16).
Την υπό ψήφιση πίστωση στον Κ.Α. 15.6279.0012 του προϋπολογισμού εξόδων οικ.έτους
2020
Την οικονομική προσφορά του αναδόχου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας απολύμανσης κοινόχρηστων χώρων για την
αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, στην εταιρεία GENERAL CONTROL “ΣΠΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” με έδρα στην οδό Μαυρομιχάλη 83, Αθήνα, ΑΦΜ 800636944 ΔΟΥ Δ’ΑΘΗΝΩΝ, έναντι αμοιβής 1.950,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικό ποσό 2.418,00 €.
2. Την έγκριση δαπάνης και εξειδίκευση πίστωση στον ΚΑ 00.6433.0001 με τίτλο “Τιμητικές
διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών”
του προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2020 του Δήμου Κέας, συνολικού ποσού 40,50 € συμπ.
ΠΑ & τέλους διαμονής, για τη κάλυψη δαπάνης διαμονής του συνεργείου απολύμανσης που θα
εκτελέσει την παροχή υπηρεσίας
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3. Την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 λόγω έκτακτης ανάγκης και την δημιουργία του ΚΑΕ
15.6279.0012 με τίτλο «Κατεπείγουσα απολύμανση κοινοχρήστων χώρων για την αποφυγή
διασποράς του κορωνοϊού covid-19», στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του για τη σχετική
ψήφισή της.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 44/2020

Ο πρόεδρος της Ο.Ε. - Αντιδήμαρχος Κέας

Τα μέλη

Ελευθέριος Τζουβάρας

Μουζάκης Ν.Δημήτριος
Δεμένεγας Κωνσταντίνος
Βουτσινάς Γεώργιος
Πατηνιώτη Μαρία
Δεμένεγας Νικόλαος
Γροσομανίδη Παρασκευή

