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 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 153 / 2020  

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ.18 / 2020  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

 

 

ΘΕΜΑ : «Έγκριση μελέτης και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας 

υποστήριξης για πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων συλλογικών οργάνων 

στα πλαίσια των επειγόντων μέτρων κατά της διασποράς του κορονοιού 

COVID-19» 

 

 

 

              Στην Αλεξανδρούπολη και δια περιφοράς ,  έλαβε χώρα η  συνεδρίαση 

της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Αλεξανδρούπολης,  ύστερα  από την 

με αριθ. πρωτ. 12098/30-04-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  σύμφωνα 

με την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το 

άρθρο 77 του N. 4555/18, την από 11-3-2020 ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid -19 

και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του » (ΦΕΚ Α’ 55), την από 30.03.2020 

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/τ. 

Α’/30.03.2020) και τις αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 

40/20930/31/03/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους  του Υπουργείου 

Εσωτερικών , με την οποία καλούσε τα μέλη της Ο.Ε. να ενημερώσουν για  την 

ψήφο τους  ( Υπέρ, Κατά , Λευκό , Δήλωση Παρόν),  μέχρι την  ΔΕΥΤΕΡΑ   

04 – 05 - 2020 από ώρα 09:00 έως 12:00  στο email: ntoliou@alexpolis.gr , 

για λήψη απόφασης των  θεμάτων: 

            

Ήταν  δε παρόντες : 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής 

Επιτροπής 

και από τα μέλη της , οι  κ.κ :  

 

1) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΚΟΣ  2) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ   3) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΛΑΜΠΑΚΗΣ  4) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ , ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΣΤΗ 

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑ  5) 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΓΙΩΝΗΣ   6) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ  7)  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ   

8) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΙΑΣ  

                                                                 

 

Ενώ  δεν  προσήλθαν οι κ.κ : 

 

 

          1)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ 

 

 

 Η Οικονομική Επιτροπή, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο  

αριθμού  συμβούλων -9- συμμετείχαν  οι - 9 -    , ) σύμφωνα με τις διατάξεις του 
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άρθρου 75, του ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του N. 

4555/18,  εισέρχεται  στην συζήτηση των θεμάτων. 

          Οι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι, με τη συμμετοχή τους στη δια περιφοράς 

ψηφοφορία ομόφωνα συμφώνησαν για την συνεδρίαση και για τον τρόπο 

διεξαγωγής της συνεδρίασης με την αποστολή της ψηφοφορίας τους, μέσω e-mail 

στο Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου, έως την  

Δευτέρα   04  Απριλίου  2020 από ώρα 09:00 έως 12:00. 

          Παρουσία του Δημάρχου και  Προέδρου της Ο.Ε. κου Ζαμπούκη Ιωάννη και 

της υπαλλήλου του  Αυτοτελούς  Γραφείου Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων κ. 

Ντόλιου Ζουμπουλιάς, έγινε η λήψη, εκτύπωση  και ανάγνωση των e- mail , των 

μελών της Επιτροπής και έγινε η καταμέτρηση των ψήφων.  

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης  κ. 

Ιωάννης Ζαμπούκης , εισάγει το 2o θέμα της  ημερήσιας διάταξης  : «Έγκριση 

μελέτης και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας υποστήριξης για 

πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων συλλογικών οργάνων στα πλαίσια των 

επειγόντων μέτρων κατά της διασποράς του κορονοιού COVID-19». 

 

        “ ΕΙΣΗΓ. : Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης 

και Πληροφορικής, κ. Αραμπατζή Ευθυμία. 

 

  Κύριοι Σύμβουλοι, 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 την παρ. 7 του άρθρου 24 της Πράξης Νομοθ. 

Περιεχομένου -ΦΕΚ 64/14.03.2020 τεύχος A’: «7. α. Αποφάσεις ΟΤΑ α’ και β’ 

βαθμού που λαμβάνονται δυνάμει των παρ. 3 και 5 του άρθρου 10 της από 

11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και των παρ. 2, 3, 4 και 6 του 

παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αμέσως, κατά παρέκκλιση του άρθρου 225 του ν. 

3852/ 2010 (Α’ 87). 

β. Με την επιφύλαξη των αποφάσεων της περ. α΄ του παρόντος, για τις αποφάσεις 

που λαμβάνονται από τα συλλογικά όργανα των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού κατά τη 

διάρκεια της λήψης μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και οι 

οποίες υπάγονται στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας, οι κατά την παρ. 3 του 

άρθρου 225 του ν. 3852/2010 ειδικές πράξεις εκδίδονται εντός εξήντα (60) 

ημερών από την περιέλευσή τους στην οικεία αποκεντρωμένη διοίκηση." 

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 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 
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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». 

Σύμφωνα με το άρθρο 27 της ΠΝΠ 14.03.2020 «Κατεπείγοντα 

μέτρα της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID 19» 

(ΦΕΚ 64/Α/14.03.2020), εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος 

εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου 

βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα 

που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της 

παρούσας, οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε 

σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, να 

προβαίνει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια των 

απαραίτητων υλικών, υπηρεσιών, λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής για 

την επίτευξη της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών 

μέσων των υπαλλήλων της και την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου. 

Οι υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης στη παρούσα χρονική στιγμή είναι 

επιβεβλημένες προκειμένου ο Δήμος μας να πραγματοποιήσει εξ αποστάσεως 

συναντήσεις συλλογικών οργάνων, στα πλαίσια των επειγόντων μέτρων κατά της 

διασποράς του κορωνοιού COVID-19. 

Δεδομένης της κατεπείγουσας ανάγκης, ανάθεσης της εν θέματι υπηρεσίας, 

συντάχθηκε από το τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και  Πληροφορικής από 

22.04.2020 μελέτη(37/2020) με τίτλο: Υπηρεσία υποστήριξης για 

πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων συλλογικών οργάνων προϋπολογισμού 

δαπάνης 8.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). 

Στον προϋπολογισμό του Δήμου Αλεξανδρούπολης οικονομικού έτους 2020 

δεν προβλέπεται σχετική πίστωση και η Οικονομική Επιτροπή δεσμεύεται να 

εισηγηθεί για τη τροποποίηση του προϋπολογισμού, η οποία υποχρεωτικά θα 

εγκριθεί στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
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Λόγω του κατεπείγοντος της υπηρεσίας, όπως περιγράφεται παραπάνω και 

της μη ύπαρξης σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό δεν υφίσταται χρόνος 

σύνταξης και ανάρτησης πρωτογενούς και εγκεκριμένου αιτήματος και 

συγκρότησης επιτροπής διαπραγμάτευσης, καθώς πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα 

η κατεπείγουσα ανάγκη που έχει προκύψει.  

 

Για το λόγο αυτό η υπηρεσία προέβη  στην υπ’αριθμ.11354/23.4.2020   

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβλήθηκαν οι παρακάτω προσφορές : 

1) Η προσφορά με αριθμ.πρωτ. 11474/24-4-2020 από την ΠΡΙΣΜΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη με ΑΦΜ 094340633 ΔΟΥ 

Αλεξανδρούπολης συνολικού ποσού 5.285,00€ πλέον ΦΠΑ ήτοι 

6.553,40€ όσον αφορά στην κατεπείγουσα υπηρεσία υποστήριξης για 

πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων συλλογικών οργάνων. 

2) Η προσφορά με αριθμ.πρωτ. 11464/24-4-2020 από την ALPHA 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη με ΑΦΜ 

094341003 ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης συνολικού ποσού 4.600,00€ πλέον 

ΦΠΑ ήτοι 5.704,00€ όσον αφορά στην κατεπείγουσα υπηρεσία 

υποστήριξης για πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων συλλογικών οργάνων. 

Και οι δύο εταιρείες έχουν καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περί 

συνδρομής των υποχρεωτικών λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ.1 και 2 του 

Ν.4412/2016. 

 

 

Με βάση τα παραπάνω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες: 

- οφείλονται σε γεγονός απρόβλεπτο – η τρέχουσα πανδημία λοίμωξης COVID-19 

- δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, 

κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης 

διαγωνισμού 

- οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμιά περίπτωση δεν απορρέουν 

από ευθύνη του Δήμου 

- τις υπηρεσιακές ανάγκες όπως έχουν προκύψει για την πραγματοποίηση 

τηλεδιασκέψεων και τηλεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΠΝΠ ΦΕΚ 

55/2020 και το άρθρο 27 της ΠΝΠ ΦΕΚ 64/2020, όπως ισχύουν. 

 

Παρακαλείται η Επιτροπή να εγκρίνει: 

 

1.  τον τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας  με τίτλο «Υπηρεσία υποστήριξης για 

πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων συλλογικών οργάνων» συνολικού 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 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 ανωτέρω εισήγηση. 

 

 

2. την υπ’ αριθμ. 37/2020 μελέτη της ανωτέρω υπηρεσίας.  

 

3. την ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας με τίτλο : Υποστήριξη για πραγματοποίηση 

τηλεδιασκέψεων συλλογικών οργάνων, προϋπολογισμού 8.000,00(με Φ.Π.Α.), στην 

εταιρεία ALPHA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη με 

ΑΦΜ 094341003 ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης συνολικού ποσού 4.600,00€ πλέον ΦΠΑ 

ήτοι 5.704,00€ σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά της η οποία ήταν η 

συμφερότερη από οικονομικής άποψης για την κατεπείγουσα υπηρεσία με τίτλο : 

«Υπηρεσία υποστήριξης για πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων συλλογικών 

οργάνων». 
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4.Την εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2020 με το ως 

άνω ποσό στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

    Η Οικονομική Επιτροπή έλαβε υπόψη της: 

 

 την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το 

άρθρο 77 του N. 4555/18  

 την από 11.03.2020  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» 

(ΦΕΚ 55/τ.Α’/11.03.2020) 

 την από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα 

αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 

κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/τ. Α’/30.03.2020) 

 τις αριθ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-03-

2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους του ΥΠΕΣ .  

 την θετική ψήφο όλων των μελών της όπως δηλώθηκε με μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

  

Σημειώνεται ότι ο κ. Λαμπάκης Ευάγγελος και ο κ. Γερακόπουλος Χρήστος 

επεσήμαναν την αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διαδικασία, που δημιούργησε 

σημαντική υστέρηση στη δημοκρατική και ουσιαστική λειτουργία του Δημοτικού 

Συμβουλίου και ότι πιθανόν να είναι πια “ανούσια” η ολοκλήρωση αυτής της 

διαδικασίας. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Εγκρίνει: 

1.Tον τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας  με τίτλο «Υπηρεσία υποστήριξης για 

πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων συλλογικών οργάνων» συνολικού 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 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 ανωτέρω εισήγηση. 

 

2.Την υπ’ αριθμ. 37/2020 μελέτη της ανωτέρω υπηρεσίας.  

 

3. την ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας με τίτλο : Υποστήριξη για πραγματοποίηση 

τηλεδιασκέψεων συλλογικών οργάνων, προϋπολογισμού 8.000,00(με Φ.Π.Α.), στην 

εταιρεία ALPHA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη με 

ΑΦΜ 094341003 ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης συνολικού ποσού 4.600,00€ πλέον ΦΠΑ 

ήτοι 5.704,00€ σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά της η οποία ήταν η 

συμφερότερη από οικονομικής άποψης για την κατεπείγουσα υπηρεσία με τίτλο : 

«Υπηρεσία υποστήριξης για πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων συλλογικών 

οργάνων». 

 

Η Οικονομική Επιτροπή θα εισηγηθεί για την αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού έτους 2020 με το ως άνω ποσό στην πρώτη μετά την ανάθεση 

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

 

 

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 

ως κατωτέρω: 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                                    1) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΚΟΣ  

                                                                    2) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ    

                                                                    3) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ  

                                                                    4) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  

                                                                    5) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΓΙΩΝΗΣ   

                                                                    6) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ  

                                                                    7) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ   

                                                                    8) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΙΑΣ  

   ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ 
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