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ΠΡΟΣ:
1.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις
15.07.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 13:00.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ
55/Α’/11-3-2020), της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31-032020) και της όμοιες της αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.:43319/09.07.2021 (ΦΕΚ 3066/09.07.2021 τ. Β΄), η
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex,
για συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑ

Περί έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση (του άρθρου 32 παρ.2γ του
Ν. 4412/2016) χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την παροχή υπηρεσιών
ναυαγοσωστικής κάλυψης παραλιών στις Κατασκηνώσεις Ν. Περάμου, περί έγκρισης των
εγγράφων της σύμβασης της με αριθμό 1549/2021 μελέτης του Δήμου Παγγαίου, ορισμός
γνωμοδοτικού οργάνου βάση των άρθρων 32Α (παρ. 2) και 221 του Ν. 4412/2016 περί
διενέργειας ανάθεσης

Το θέμα πρέπει να συζητηθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος διότι από την αναβολή συζήτησής του
θίγονται τα συμφέροντα του δήμου ''αμέσως'' και ''σπουδαίως''.
Λόγω της εξαιρετικά δυσμενούς και απρόβλεπτης συγκυρίας που διανύουμε το σύνολο των υπηρεσιών του
Δήμου λειτουργούσε μέχρι πρώτινος με εκ περιτροπής εργασία με το απολύτως αναγκαίο προσωπικό. Εν
μέσω αυτής της κατάστασης ο Δήμος Παγγαίου δεν ήταν δυνατό να προεκτιμήσει αν και πότε θα
βελτιωνόταν τα επιδημιολογικά δεδομένα ώστε να καταστεί εφικτό το άνοιγμα των δραστηριοτήτων και
των παραλιών και ως εκ τούτου να είναι απαραίτητη η παροχή ναυαγοσωστικής κάλυψης παραλιών των
κατασκηνώσεων Ν. Περάμου του Δήμου μας. Επισημαίνεται ότι ο Νομός Καβάλας βρισκόταν στο «βαθύ
κόκκινο» από 17/04/20221 μέχρι 04/06/2021. Συνεπώς εν μέσω αυτής της εξαιρετικά δυσμενούς
κατάστασης στην οποία περιήλθε και ο Δήμος Παγγαίου, αναγκαζόμενος να λειτουργεί εκτός της
κανονικότητας του, είναι προφανές και εύλογο ότι δεν ήταν δυνατό να διεξαχθεί διαγωνιστική διαδικασία
για την ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών.
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