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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: Έγκριση ανάθεσης σύμβασης προμήθειας Ζωοτροφών με τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης, λόγω κατεπείγοντος.

Στο άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020 Τεύχος Α΄) 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» ορίζεται ότι:
«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 206 παρ.1 του Ν.4555/2018: «Δεν απαιτείται απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, 
προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας. […]» 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ.θ και ιδ του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο40 του Ν.4735/2020 και  ισχύει: «[…]θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη 
σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και 
διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των 
ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, 
υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. 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. 
[…]»

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016: «2.Η διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες 



συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω 
περιπτώσεις:  […] γ) 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. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για 
την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν 
από δική τους ευθύνη.»

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».
Στο Δήμο μας υπάρχει επείγουσα ανάγκη για προμήθεια μασκών απλής και πολλαπλής 
χρήσης και φορμών μιας χρήσης, για την προστασία των εργαζομένων για την αντιμετώπιση 
της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης 
του κορωνοϊού.
Με την αρ. Α.Π. 24891/16-04-2020 ΑΔΑ:Ω6874ΜΤΛ6-ΑΩ2 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών 
για έκτακτη κατανομή ΚΑΠ στους Δήμους της χώρας, προς κάλυψη αναγκών για την 
αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19, επιχορηγήθηκε ο Δήμος με το ποσό των 
7.500,00€. Με την αρ. 221/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγινε αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020 και δημιουργήθηκε σχετική πίστωση στον ΚΑ. 
64.6699.002 
Η ανάγκη που υπάρχει στο Δήμο μας για κατεπείγουσα προμήθεια Ζωοτροφής έχει προκύψει   
από την πανδημία του κορωνοϊού, επειδή λόγω του COVID-19 καταναλώθηκαν 
περισσότερες ζωοτροφές οι οποίες διανεμήθηκαν σε φιλόζωους πολίτες για τη σίτιση 
αδέσποτων ζώων λόγω των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν στη χώρα, από το 
απόθεμα που είχε προμηθευτεί ο Δήμος μας για τη σίτιση των αδέσποτων που υπάρχουν στο 
Δημοτικό Κτηνιατρείο-Καταφύγιο.    

Βάσει της αρ. 25549/7-12-2020 πρόσκλησης, για την εν λόγω προμήθεια υπέβαλλαν 
προσφορές εμπρόθεσμα δύο οικονομικοί φορείς: Η  επιχείρηση     Χασιώτης Γεωργ. Ιωάννης 
και η επιχείρηση Τσιαμήτρος Απόστολος και ΣΙΑ Ο.Ε.   
Στο από 10/12/2020 πρακτικό της, η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης προτείνει προς την 
Οικονομική Επιτροπή:
 την ανάθεση της προμήθειας Ζωοτροφών του Δημοτικού Κτηνιατρείου –Καταφυγίου 
κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης λόγω της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης 



του κορωνοϊού, στον Τσιαμήτρο Απόστολο και ΣΙΑ Ο.Ε με ΑΦΜ 998530740, Δ.Ο.Υ. 
Βέροιας, έναντι του ποσού των 1.900,85 € χωρίς ΦΠΑ, και 2.356,99€ (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24%), γιατί προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή και η προσφορά του είναι πλήρης και 
σύμφωνη με τους όρους της πρόσκλησης. 
Έχοντας υπόψη:
α) 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.
β) Την κατεπείγουσα ανάγκη που υπάρχει στο Δήμο μας.
γ) Το από  10/12/2020 πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.
δ) Τον Προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας έτους 2020, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ. 
2/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την αριθμ. 664/5-2-2020 
απόφαση του Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης Μακεδονίας-Θράκης.
ε) Την αριθμ. 221/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας περί 
αποδοχής εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (10η) προϋπολογισμού έτους 2020.
στ) Τις αρ. 955/7-12-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος του ΚΑ 64.6699.002  
με τίτλο : «Προμήθεια τροφών ,φαρμακευτικών σκευασμάτων και λοιπές δαπάνες για 
αδέσποτα ζώα λόγω COVID-19» προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Βέροιας.

Η Οικονομική Επιτροπή καλείται να αποφασίσει για: 

A. Την έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης Προμήθειας Ζωοτροφών με τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του 
Ν.4412/2016, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.
B. Την έγκριση των από 19/11/2020 τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας. Χρόνος 
παράδοσης των υλικών ορίζεται η 29/12/2020 το αργότερο και σε χώρο που θα υποδείξει η 
αρμόδια υπηρεσία.  
Γ. Την ανάθεση της προμήθειας Ζωοτροφών του Δημοτικού Κτηνιατρείου –Καταφυγίου 
κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης λόγω της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης 
του κορωνοϊού, στον Τσιαμήτρο Απόστολο και ΣΙΑ Ο.Ε με ΑΦΜ 998530740, Δ.Ο.Υ. 
Βέροιας, έναντι του ποσού των 1.900,85 € χωρίς ΦΠΑ, και 2.356,99€ (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24%), γιατί προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή και η προσφορά του είναι πλήρης και 
σύμφωνη με τους όρους της πρόσκλησης. 

Ο Αντιδήμαρχος 

                                                  Τσιφλίδης Ηλίας 


