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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΑΡΙΘ. 9 /2020

ΘΕΜΑ: Δαπάνες φιλοξενίας προσφύγων-μεταναστών για λόγους κατεπείγοντος 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  58  παρ.2  του  Ν.  3852/2010 όπου  ορίζεται  ότι:  “  2.  Όταν
δημιουργείται  άμεσος και  προφανής κίνδυνος  ή απειλείται  άμεση ζημία  των δημοτικών
συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για
θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής.
Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφαση του κατά την
επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.”

2. Tις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010  “αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής των
Δήμων” ,όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 6 παρ.5 Ν.4071/2012,ΦΕΚ Α΄ 85,το άρθρο
54 του Ν.  4447/2016 ΦΕΚ Α 241 και  το  άρθρο 203παρ.3  Ν.4555/2018, ΦΕΚ Α 133,
αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 3 παρ. 1 Ν.4623/2019, φεκ Α 134/9.8.2019.

3. Τις  διατάξεις  του  Ν.  4412/2016  (ΦΕΚ  147/08-08-2016  Τεύχος  Α)  και  ειδικότερα  του
άρθρου  32  παρ.2γ  “.Προσφυγή στη  διαδικασία  με  διαπραγμάτευση  χωρίς  προηγούμενη
δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)” όπου ορίζεται ότι: “στο μέτρο που είναι
απολύτως  απαραίτητο,  εάν  λόγω  κατεπείγουσας  ανάγκης  οφειλόμενης  σε  γεγονότα
απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των πρσθεσμιών που
προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση”.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ.7 και 209 του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός
Κώδικας» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Το Π.Δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16).
6. Τις διατάξεις του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') 
7. Το  αριθ.πρωτ.2151.25/20  έγγραφο  /σήμα  του  Λιμεναρχείου  Πρέβεζας

(αριθ.πρωτ.εισερχ.Δήμου  781/13-1-2020)  με  θέμα  “ΒΥΘΙΣΗ  ΣΚΑΦΟΥΣ/ΑΝΘΡΩΠΟΙ
ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

8. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 10 του Ν.4332/15 οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και φορείς
αυτών  δύνανται,  για  την  αντιμετώπιση  έκτακτων  και  επειγουσών  αναγκών  και  κατά
παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, να συνάπτουν συμβάσεις για την κάλυψη αναγκών
προσωρινής  στέγασης,  σίτισης,  άμεσης  ιατροφαρμακευτικής  περίθαλψης,  εξασφάλισης
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ειδών πρώτης ανάγκης και μεταφοράς από τα σημεία άφιξης προς τις προσωρινές ή μόνιμες
εγκαταστάσεις φιλοξενίας, εντός των γεωγραφικών ορίων τους, νεοεισερχόμενων πολιτών
τρίτων χωρών. Οι ανωτέρω δαπάνες καταβάλλονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού
των  Δήμων  ύστερα  από  απόφαση  του  οικείου  οργάνου,  κατόπιν  σχετικής  γνώμης  της
οικείας  Αστυνομικής  ή  Λιμενικής  Αρχής  κατά  περίπτωση,  η  οποία  στοιχειοθετεί  τον
έκτακτο επείγοντα χαρακτήρα των σχετικών συμβάσεων. 

9. Τις  διατάξεις  της  αριθ.  5522/16/2-02-2016  εγκυκλίου  αριθ.  5  του  Τμήματος
Μεταναστευτικής  Πολιτικής  της  Δ/νσης  Μεταναστευτική  Πολιτικής  του  Υπουργείου
Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με
την κάλυψη δαπανών για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών πρώτης υποδοχής πολιτών
τρίτων χωρών από τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού» οι δαπάνες που αναφέρονται στην ανωτέρω
διάταξη δεν εξειδικεύονται με τρόπο περιοριστικό, καθώς η υπόψη διάταξη σκοπό έχει να
παρέχει την απαιτούμενη ευελιξία στους εμπλεκόμενους Δήμους και Περιφέρειες ώστε να
μπορούν να αντιμετωπίσουν κάθε δαπάνη που ανακύπτει,  σχετίζεται  ή απορρέει  από τη
διαχείριση των νεοεισερχόμενων πολιτών τρίτων χωρών προκειμένου να καταστεί δυνατή η
λυσιτελής διαχείριση των προσφυγικών μεταναστευτικών ροών." 

10. Την  αριθμ.  Πρωτ.  672/11-1-2020 πρόσκληση  του  Δημάρχου  Πρέβεζας  προς  τις
επιχειρήσεις: (α) Π. Τσουμάνης και Σία Ε.Ε για υπηρεσίες σίτισης, (β) Κων/νου.Ροπόκη και
Σία  Ο.Ε  για  πρόχειρα  γεύματα,  (γ) Αναστασίου  Χρυσόστομου  ΙΚΕ  για  προμήθεια
κλιματιστικών σωμάτων για θέρμανση του χώρου προσωρινής φιλοξενίας των προσφύγων,
(δ) της επιχείρησης POLIS MARKET ΙΚΕγια προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής,
(ε) Eυαγγελίας Μανίκη για λευκά είδη (κλινοσκεπασμάτων)

11. Τις αριθ .Πρωτ. 673,674.675,676 και 677 /11-1-2020 προσφορές των επιχειρήσεων

Επειδή  υπάρχει  άμεση και  κατεπείγουσα ανάγκη για προμήθεια  εξοπλισμού για θέρμανση του
χώρου φιλοξενίας των προσφύγων, για λειτουργικότητα των χώρων υγιεινής καθώς και για σίτιση
των φιλομενουμένων σύμφωνα με τις ιατρικές υποδείξεις του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας 

Α  ΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Κρίνοντας  ότι  υπάρχει  άμεση  και  κατεπείγουσα  ανάγκη  εγκρίνουμε  την  απευθείας  ανάθεση
παροχής υπηρεσιών και προμηθειών , με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές, στις παρακάτω
επιχειρήσεις:

α)  Π.  Τσουμάνης  και  Σία  Ε.Ε,  20ο  χλμ  Πρέβεζας  Ιωαννίνων/Λούρος  Πρέβεζας,  Α.Φ.Μ
999033492/Δ.Ο.Υ  Πρέβεζας,  τηλ.6945805299,για  παροχή  υπηρεσιών  σίτισης  (πρωϊνά,
μεσημεριανά και βραδινά γεύματα), συνολικού ποσού 2.401,25 €

Είδος Ποσότητα 
Μον.Μετρ. 

Προϋπολογι-
σθείσα τιμή 
χωρίς Φ.Π.Α.

Προσφερό
μενη τιμή 

Ποσοστό Έκπτωσης Σύνολο

Πρωϊνά 125Χ3 375,00

Μεσημεριανά 
γεύματα

Αριθμός 125(25
άτομα Χ 5

ημέρες)Χ 8,0 €

1.000,00

Βραδινά
γεύματα

Αριθμός 125
μερίδες Χ6 €

750,00

ΣΥΝΟΛΟ 2.125,00

Φ.Π.Α 13% 276,25

ΤΕΛΙΚΟ 2.401,25
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β)  Ροπόκης  Κων/νος  και  Σία  Ο.Ε  ,οδός  Ελευθ.Βενιζέλου  και  Ι.Μουστάκη  1  Πρέβεζα,  ΑΦΜ
099232973/Δ.Ο.Υ Πρέβεζας  ,τηλ.2682028550,για  παροχή  υπηρεσιών  σίτισης-πρόχειρα  γεύματα
(δεκατιανό και απογευματινό),συνολικού ποσού 1.240,00 €

Είδος Ποσότητα 
Μον.Μετρ. 

Προϋπολογι-
σθείσα τιμή 
χωρίς Φ.Π.Α.

Προσφερό
μενη τιμή 

Ποσοστό Έκπτωσης Σύνολο

δεκατιανό(σάντ
ουιτς,με 
χυμούς,φρούτα 
κ.α)

Αριθμός 125(25
άτομα Χ 5

ημέρεςΧ5,00 €
το άτομο)

625,00

Απογευματινό
(σάντουιτς,με
χυμούς,φρούτα
κ.α)

Αριθμός 125(25
άτομα Χ 5

ημέρεςΧ3,00 €
το άτομο)

375,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.000,00

Φ.Π.Α 24% 240,00

ΤΕΛΙΚΟ 1.240,00

γ)  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ  ΙΚΕ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΘΕΡΜΑΝΣΗ  ΗΛΙΑΚΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ,  Α.Φ.Μ 801084817/Δ.Ο.Υ Πρέβεζας  ,  Λεωφόρος Ιωαννίνων
298, Πρέβεζα τηλ 6977022713, Συνολικού ποσού 5.050,52 €
Για τον κλιματισμό αιθουσών φιλοξενίας 

Είδος Ποσότητα 
Μον.Μετρ.

Προϋπολογι-
σθείσα τιμή 
χωρίς Φ.Π.Α.

Προσφερό
μενη τιμή 

Ποσοστό Έκπτωσης Σύνολο

Κλιματιστικό 
μηχάνημα 
τεχνολογίας 
ΙΝVERTER split με 
το εσωτερικό τύπου 
ντουλάπας,μοντέλο 
V4MFI-
66B/V4MFO-66B

1 TEM. 2621 0,00% 2.621,00

Κλιματιστικό 
μηχάνημα 
τεχνολογίας 
ΙΝVERTER split με 
το εσωτερικό τύπου 
τοίχου,μοντέλο  
ΝΟΒU NBTR-VI32-
24/NBTR-VO32-24

2 TEM. 726 Χ2=1452 1.452,00

ΣΥΝΟΛΟ 4.073,00

Φ.Π.Α. 24% 977,52

ΤΕΛΙΚΟ 5.050,52

δ)  POLIS MARKET  ΙΚΕ ,Πάρλα Θεοδώρου 8 Πρέβεζα , Α.Φ.Μ:800619401/ Δ.Ο.Υ Πρέβεζας,
τηλ:2682046565,46566για ειδη υγιεινής και καθαριότητας 3.996,02 €
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Είδος Ποσότητα 
Μον.Μετρ. 

Προϋπολογι-
σθείσα τιμή 
χωρίς Φ.Π.Α.

Προσφερό
μενη τιμή 

Ποσοστό Έκπτωσης Σύνολο

χλωρίνη 50/4λιτ. 2,1 105,00

Χαρτιά υγείας 50 τεμ /40 12,78 639,00

Υγρό σαπούνι
χεριών

30 τεμ./1λτ 1,37 41,10

Καθαριστικό
επιφανειών
(detol)

50 τεμ./500 ml 2,38 119,00

Yγρό
καθαρισμού
υαλοπινάκων

50 τεμ./4 λιτ. 4,45 222,50

vitex 100/14 μέτρ. 13,51 1.351,00

Υγρό  σαπούνι
για  καθαρισμό
δαπέδων
(πλακάκια κ.λ.π)

100/4 λιτρ. 2,77 277,00

Σακούλες  γίγας
80Χ 110

50Χ10 τεμ.. 2,4 120,00

Σακούλες
52Χ75

100/10 τεμ. 1,49 149,00

Σακούλες
46Χ55

100/100 τεμ. 1,99 199,00

ΣΥΝΟΛΟ 3.222,60

Φ.Π.Α 24% 773,42

ΤΕΛΙΚΟ 3.996,02

ε)  ΜΑΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Σ.για  λευκά  είδη  (σεντόνια,  μαξιλάρια,  μαξιλαροθήκες,παπλώματα,
πετσέτες  ),Α.Φ.Μ 041261486/Δ.Ο.Υ Πρέβεζας,  οδός Αμβρακίας 5 Τ.Κ 48100 ΠΡΕΒΕΖΑ, τηλ:
2682026898, συνολικού ποσού 2.372,50 €

Είδος Ποσότητα 
Μον.Μετρ. 

Προϋπολογι-
σθείσα τιμή 
χωρίς Φ.Π.Α.

Προσφερό
μενη τιμή 

Ποσοστό Έκπτωσης Σύνολο

Σετ 
σεντόνια,μαξιλα
ροθήκες

25 τεμάχια 508,06 508,06

μαξιλάρια 25 τεμάχια 252,02 252,02

παπλώματα 25 τεμάχια 832,66 832,66

Πετσέτες σετ 25 τεμάχια 320,56 320,56

ΣΥΝΟΛΟ 1.913,30

Φ.Π.Α. 24% 459,19

ΤΕΛΙΚΟ 2.372,49
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στ) Tην έγκριση και διάθεση ποσού 15.060,29 € σε βάρος του ΚΑΕ 00-6495.012 έκτακτες δαπάνες
φιλοξενίας μεταναστών , που θα εξασφαλιστεί με αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να σταλεί στην Οικονομική Επιτροπή για έγκριση.

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας

Νικόλαος Γεωργάκος
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