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ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 11/14-04-2020 
Αριθ.Αποφ. 86/2020    

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση  προμηθειών -εργασιών για την αντιμετώπιση του 

COVID-19  , λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης (άρθρ. 32 παρ.2γ Ν.4412/2016). 

 

        Στους Μολάους, σήμερα την  14-04-2020  ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε 

στην δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  

ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: 3740/10-04-

2020, δια περιφοράς πρόσκληση  που στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και 

σύμφωνα με  :  

     Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου GOVID-19 και της 

ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του». 

     Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί 

«Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων 

Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του 

κορωνοϊου>. 

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου  ε πτά  (7) 

μελών συμμετείχαν πέντε (5) τακτικά  μέλη  δηλαδή:  

  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                   Παναρίτης Ηλίας   

2) Χριστάκος Σταύρος                                             Καλογράνης Δημήτριος 

3) Σουρλάς Ιωάννης      

4) Καλογερίνης Ηλίας 

5 Παπαδάκης Πιερρής  

   

      Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 

       Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 11ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε 

υπόψη των μελών της τα εξής: 



 Το άρθρο 3 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/09-08-2019) με το οποίο το  άρθρο 

72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο72 

Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων 

1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την 

παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες 

αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: 

α)……… 

ιδ)Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών 

και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που 

υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση. 

 Την περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, κατά την οποία η 

διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να 

χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 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. 

 Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου - ΦΕΚ 

55/11.03.2020 τεύχος A’: «3. α. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων της παρ. 1, 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, 

κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147). 

β. 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.» 

 Σύμφωνα με το άρθρο 32Α του Ν.4412/2016: «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, οι ακόλουθες περιπτώσεις 

του άρθρου 32: 



α) όπου η δυνατότητα ανάθεσης περιορίζεται σε έναν προκαθορισμένο συμμετέχοντα, 

σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2, με την παράγραφο 3, με την 

περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 και την παράγραφο 6, 

β) λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της ανάθεσης σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της 

Παραγράφου 2, ή  

γ) λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της συναλλαγής στην περίπτωση προμηθειών 

που είναι εισηγμένες και αγοράζονται σε χρηματιστήριο εμπορευμάτων σύμφωνα με την 

περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4. 

Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ η διαδικασία 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. Στην περίπτωση γ΄ δεν απαιτείται 

προηγούμενη πρόσκληση και η διαδικασία διεξάγεται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

της συναλλαγής. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης γίνεται από τριμελές όργανο, το 

οποίο συγκροτείται από την Αναθέτουσα Αρχή και εισηγείται προς το 

αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της 

σύμβασης» 

         Κατόπιν των ανωτέρω στο Δήμο μας έχει προκύψει επιτακτική ανάγκη της 

προμήθειας  επιπλέον υλικών καθώς και υπηρεσιών, συναφών και αναγκαίων για  την 

αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης και για τη  λήψη μέτρων 

αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, όπως αναβαθμίζοντας  τις  

παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα της 

τηλεργασίας από τους υπαλλήλους του δήμου , επίσης υλικά και  υπηρεσίες  προκειμένου 

να βελτιώσουμε και να αυξήσουμε την δυνατότητα των πολιτών όσον αφορά την 

προσβασιμότητα τους στο  διαδίκτυο , καλύπτοντας έτσι περισσότερες ανάγκες τους, με 

αποτέλεσμα να γίνεται περισσότερο εφικτό το σύνθημα «Μένουμε σπίτι»  .   

Συγκεκριμένα, η προμήθεια ή/και παροχή υπηρεσιών αφορά τα εξής:  

 

ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
Με ΦΠΑ 

24% 

Mikrotik hEX (RB750Gr3) Dual Core 880MHz CPU 5x Gigabit 
Ethernet 

3 70,00 210,00 

Mikrotik mANTBox 2 12s (RB11G-2HPnd-125) 12dBi 3 135,00 405,00 

Mikrotik RBGoove omni -2,4/5Ghz 1 110,00 110,00 

Mikrotik SXTsq 5 High Power 16dBi 5GHz Cpu 600Mhz 2 65,00 130,00 

Mikrotik Routerboard QRT 17dbi 1 230,00 230,00 

Mikrotik RBMAPL-2ND 1 28,00 28,00 

Μπαταρία 12V-7.2Ah 151X65X100mm 1 22,00 22,00 

Καλώδιο δικτύου  κατηγορίας 5e(80x0.50) 80μετ. 40,00 40,00 

Εργασίες αποκατάστασης δημοτικού δικτύου ζεύξης VPN 4 43,00 172,00 



απομακρυσμένης πρόσβασης Δημοτικού δικτύου 

Παραμετροποίηση και προγραμματισμός νέου εξοπλισμού 
δημοτικού δικτύου ζεύξης κέντρου με δημοτικό κατάστημα 
Παπαδιανίκων  

2 43,00 86,00 

Παραμετροποίηση και προγραμματισμός νέου εξοπλισμού  
δικτύου ευρυζωνικής πρόσβασης δημοτών ΤΚ  Λιρών 

6 43,00 258,00 

Παραμετροποίηση και προγραμματισμός νέου εξοπλισμού  
δικτύου ευρυζωνικής πρόσβασης δημοτών ΤΚ Αγγελώνας 

6 43,00 258,00 

                     ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%  
    
1.949,00 

 

      Λόγω του κατεπείγοντος των προμηθειών /υπηρεσιών , όπως περιγράφεται παραπάνω  

καθώς πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα η κατεπείγουσα ανάγκη που έχει προκύψει, η 

επιτροπής διαπραγμάτευσης, προέβη σε τηλεφωνική πρόσκληση του κάτωθι οικονομικού 

φορέα: 1) ΑΓΙΟΝΙΚΟΛΑΪΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (Ηλεκτρονικό εμπόριο/servise) προκειμένου 

να αναλάβει την εκτέλεση των συμβάσεων σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές που 

συντάχθηκαν από το γραφείο προμηθειών του Δήμου μας 

       Ο ανωτέρω οικονομικός φορέας  αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας, υπέβαλε την 

προσφορά για τα υπό προμήθεια είδη καθώς και για τις υπηρεσίες   όπως αποτυπώνονται 

στην από 10-04-2020 εισήγηση της επιτροπής το οποίο σας είχε αποσταλεί με ema;il μαζί 

με τη πρόσκληση για δια περιφοράς  συνεδρίαση  της ΟΕ . 

       Κατόπιν των  ανωτέρω παρακαλείται η Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την 

απευθείας ανάθεση των  ανωτέρω προμηθειών –υπηρεσιών  λόγω κατεπείγοντος στον 

ανωτέρω ανάδοχο σύμφωνα με την προσφορά του  για τους λόγους που προαναφέρθηκαν 

και την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών. 

       Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

- τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 10 της Πράξη Νομοθ. Περιεχομένου - ΦΕΚ 

55/11.03.2020 τεύχος A’ 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει 

- τις διατάξεις του Ν.4412/2016  

- την κατεπείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης 

του κορωνοϊού COVID-19 

- την από 10-04-2020 εισήγηση-γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης 

- τις τεχνικές προδιαγραφές των εν λόγω προμηθειών /υπηρεσιών 

- Τις εξειδικευμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020  

-  τις ανάγκες του Δήμου 

Αποφασίζει  ομόφωνα 

 

Α. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές των προμηθειών & υπηρεσιών  όπως αυτές 

αναφέρονται στο εισηγητικό της παρούσας. 



 

Β. Εγκρίνει την ανάθεση της σύμβασης των εν λόγω προμηθειών -υπηρεσιών  με τη 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 

32 του Ν.4412/2016, λόγω κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων 

αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην  

από 10-04-2020 εισήγηση-γνωμοδότηση της επιτροπής διαπραγμάτευσης και 

συγκεκριμένα  ως εξής: 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
ΑΓΙΟΝΙΚΟΛΑΪΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Ηλεκτρονικό εμπόριο/servise-Μολάοι Λακωνίας 

ΤΚ:23052 
Α.Φ.Μ:108419712 

 

ΕΙΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
Με ΦΠΑ 

24% 

Mikrotik hEX (RB750Gr3) Dual Core 880MHz CPU 5x Gigabit 
Ethernet 

3 70,00 210,00 

Mikrotik mANTBox 2 12s (RB11G-2HPnd-125) 12dBi 3 135,00 405,00 

Mikrotik RBGoove omni -2,4/5Ghz 1 110,00 110,00 

Mikrotik SXTsq 5 High Power 16dBi 5GHz Cpu 600Mhz 2 65,00 130,00 

Mikrotik Routerboard QRT 17dbi 1 230,00 230,00 

Mikrotik RBMAPL-2ND 1 28,00 28,00 

Μπαταρία 12V-7.2Ah 151X65X100mm 1 22,00 22,00 

Καλώδιο δικτύου  κατηγορίας 5e(80x0.50) 80μετ. 40,00 40,00 

Εργασίες αποκατάστασης δημοτικού δικτύου ζεύξης VPN 
απομακρυσμένης πρόσβασης Δημοτικού δικτύου 

4 43,00 172,00 

Παραμετροποίηση και προγραμματισμός νέου εξοπλισμού 
δημοτικού δικτύου ζεύξης κέντρου με δημοτικό κατάστημα 
Παπαδιανίκων  

2 43,00 86,00 

 
Παραμετροποίηση και προγραμματισμός νέου εξοπλισμού  
δικτύου ευρυζωνικής πρόσβασης δημοτών ΤΚ  Λιρών 
 

6 43,00 258,00 

Παραμετροποίηση και προγραμματισμός νέου εξοπλισμού  
δικτύου ευρυζωνικής πρόσβασης δημοτών ΤΚ Αγγελώνας 
 

6 43,00 258,00 

                     ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%  
    
1.949,00 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο κάτω.  

          
         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      

                                                                      3)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      4)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ                                 


		2020-04-21T11:11:35+0300




