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Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

Ανάθεσης Εργασιών 
 

ΘΕΜΑ: «Απολύμανσης  δημοτικών καταστημάτων & αθλητικών εγκαταστάσεων » 
Έχοντας υπόψη: 

1.την παρ. 3Α του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ55/11-3-2020, τ.Α' που αφορά 

“Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και 
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του“ 

 
2.το άρθρο 26ο (Υπηρεσίες καθαριότητας , απολύμανσης και φύλαξης) της  Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου 64  ΦΕΚ64/11-3-2020, τ.Α' 
 

3.τον Ν. 4722 ΦΕΚ 177/15-09-2020 τεύχος ΠΡΩΤΟ, άρθρο 58 . 

 
4.το από 13/03/2020  έγγραφο του Ιατρού Εργασίας όπου αναφέρονται γενικές οδηγίες πρόληψης για την 

αντιμετώπιση του Covid-19 
 

5.το αριθμ. 28997/27-10-2020 Υπηρεσιακό σημείωμα  της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών  (άμεσα μέτρα 

προστασίας στο πλαίσο εξάπλωσης του COVID -19) 
 

       Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 10 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID -19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 

του» ΦΕΚ 55/11.03.2020 /τ .Α΄), προβλέπεται 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 τις διατάξεις του  άρθρου 26ου (Υπηρεσίες καθαριότητας , απολύμανσης και φύλαξης) της  

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 64  ΦΕΚ64/11-3-2020, τ.Α' (Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της 

ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου  COVID-19).  
          Το τελευταίο διάστημα τόσο η χώρα μας όσο και όλος ο πλανήτης δέχεται επίθεση από έναν αόρατο 

εχθρό που απειλεί τη δημόσια υγεία. Η υγειονομική αυτή κρίση – πανδημία οδήγησε την κυβέρνηση σε  μία 

σειρά μέτρων που αποσκοπούν στον περιορισμό της διασποράς των κρουσμάτων του θανατηφόρου ιού 

COVID -19.  

       Μέσα στα γενικότερα μέτρα για τη μείωση της διασποράς του κορωνοϊού , και κατόπιν  των τελευταίων 

εξελίξεων στην χώρα μας που η εξάπλωση του ιού  είναι πλέον ραγδαία αλλά και συγκριτικά και στον Δήμο 

Δράμας που διαπιστώθηκαν πάρα πολλά θετικά κρούσματα  εντός των τελευταίων ημερών , σύμφωνα με τις 

διαπιστώσεις  που επισημάνθηκαν στην σύσκεψη που έλαβε χώρα στο γραφείο Δημάρχου παρουσία και του 

ιατρού εργασίας απαιτείται  να ληφθεί  άμεση έκδοση απόφασης απ’ ευθείας ανάθεσης εργασιών 

https://www.cnn.gr/eidhseis/tag/84073/koronoios


απολύμανσης των δημοτικών εγκαταστάσεων και αθλητικών χώρων  του Δήμου  μας και συγκεκριμένα των 

κάτωθι :  

1)Το νέο Δημοτικό κατάστημα (κεντρικό Δημαρχείο)  επί της οδού Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου γωνία  συνολικής 

επιφάνειας 5.604 τ.μ. με υπόγειο ,ισόγειο , 1ο ,2ο και 3ο όροφο  

2)Πολιτιστικό-Πνευματικό Κέντρο Δήμου Δράμας (Παλιό Δημαρχείο) επί της Πλατείας Ελευθερίας, συνολικής 
επιφανείας  ισογείου , 1ου ορόφου και 2ου ορόφου 1.275,99 τ.μ.   
3)Κ.Ε.Π. Δήμου Δράμας  
4)Γραφεία Κοινωνικής Υπηρεσίας που εδρεύουν στο Νομαρχιακό Μέγαρο 
5)Γραφεία  Δόμησης που εδρεύουν στο Νομαρχιακό Μέγαρο  
6)Κοινότητα Μαυροβάτου 
7)Κοινότητα Μοναστηρακίου  
8)Κοινότητα Κουδουνίων  
9)Αθλητικοί χώροι όπως: (Το κτίριο του αθλητικοπολιτιστικού  Κέντρου Κραχτίδη , συνολικής έκτασης 5.828  
τ.μ., -Εγκαταστάσεις ΔΗ.ΓΑ. συνολικής έκτασης 1.621 τ.μ.-Γυμναστήριο Καλού Αγρού συνολικής επιφάνειας 
550 τ.μ.- θόλος στέγασης αθλητικών δραστηριοτήτων, που είναι  τοποθετημένος στον 
υπαίθριο  χώρο του  Αθλητικολιτ ιστ ικού  Κέντρου  Δ.Κραχτίδης ,συνολικής επιφάνειας 
1.944 τ.μ. ,  κ.λπ.) .   
             
συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης για ποσό ύψους 7.936,00€ με Φ.Π.Α. (6.400,00€ χωρίς το Φ.Π.Α.)  

 
Το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων όλων των χώρων που θα απολυμανθούν είναι περίπου 18.000 τ.μ. και  

θα διενεργηθούν δύο (2) εφαρμογές έως την 31-12-2020. 
Η πρώτη εφαρμογή  απαιτείται  να εκτελεστεί άμεσα , λόγω του επείγοντος του θέματος . 
 

H διαδικασία απολύμανσης  θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 26ου (Υπηρεσίες καθαριότητας, 
απολύμανσης και φύλαξης) της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 64 ΦΕΚ64/11-3-2020, τ.Α' (Κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου  COVID-19) και 
 σύμφωνα με τον  Ν.4722 ΦΕΚ 177/15-09-2020 τεύχος ΠΡΩΤΟ, άρθρο 58, περί παράτασης ισχύος έκτακτων 

μέτρων. 

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται έμμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 , η 
έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφασης του Υπουργού Υγείας , και πάντως για χρονικό διάστημα που 

δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εξι(6) μήνες από την έναρξη  ισχύος τηςπαρούσας , οποιαδήποτε αναθέτουσα 
αρχή δύναται κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης νομοθεσίς  περί δημοσίων συμβάσεων , 

να προβαίνει στη διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας , 
απολύμενσης και φύλαξης κτιρίων που υπάγονται στην αρμοδιότητας της , η χρονική διάρκεια των οποίων 

δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εξι (6) μήνες.    

 
σύμφωνα με τον  Ν. 4722 ΦΕΚ 177/15-09-2020 τεύχος ΠΡΩΤΟ, άρθρο 58, περί παράτασης ισχύος έκτακτων 

μέτρων  
«Η ισχύς της παρ.8 του άρθρου δεύτερου , καθώς και των άρθρων εικοστού έκτου , εικοστού 

έβδομου και εικοστού όγδοου της από 14-03-2020 Π.Ν.Π. (Α64) , η οποία κυρώθηκε με το 

άρθρο 3 του ν.4682/2020(Α76) παρατείνεται  έως 31.12.2020.» 
 

Η προμήθεια θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από το Δήμαρχο με την έκδοση 
σχετικής απόφασης που θα υποβληθεί για έγκριση στην επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής 

Επιτροπής. 
 

Για την συγκεκριμένη δαπάνη δεν υπάρχει πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2020. 

αλλά υπάρχει διαθέσιμο αποθεματικό από την επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την 
αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού (COVID-19)  και  θα βαρύνει σχετική πίστωση του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 που θα δημιουργηθεί ύστερα από αναμόρφωση που θα κατατεθεί 
προς έγκριση στην ερχόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ σύμφωνα με την παρ. 3β του άρθρου 10 της με αριθμ. 11-

3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) 

CPV: 90900000-6 Υπηρεσίες καθαρισμού και απολύμανσης 
 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 

 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ 


