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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 3ης/2020 Έκτακτης-δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αρ. αποφάσεως : 27
Θέμα : Απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών και εξοπλισμού για την υπηρεσία καθαριότητας , για την
αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19, προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την
περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).
Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 16η του μήνα Μαρτίου, του έτους 2020 ημέρα της
εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 17:30 συνεδρίασε Εκτάκτως – δια περιφοράς- η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα
από την υπ΄ πρωτ.: 5208/16-03-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και
επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-062010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') –
Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» , το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1
του Ν. 4635/2019 και την Π.Ν.Π.(ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄) Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του (άρθρο 10, παρ. 1).
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 2/3 τουλάχιστον των μελών της Ο.Ε. ήτοι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε).
Εμμανουήλ Πετούσης - (τακτικό μέλος).
Ελένη Μπέλα (τακτικό μέλος)
Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος).
Βασίλειος Καρατζαφέρης - (τακτικό μέλος)
Δήμητρα Δούμουρα - (τακτικό μέλος)
Μιχάλης Σελέκος - (τακτικό μέλος)
Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος)
Θεόδωρος Σπηλιόπουλος (τακτικό μέλος)

Δεν συμμετείχαν: - -

Ο Πρόεδρος της Ο. Ε., ύστερα από τη συμμετοχή των 2/3 των μελών της Ο.Ε. της έκτακτης-δια περιφοράς
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, ενημέρωσε τα μέλη ότι η με αριθμ. 5208/16-03-2020 πρόσκληση εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6. του 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 77 του Ν.
4555/2018, το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019
και την Π.Ν.Π.(ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄) Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών
της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (άρθρο 10, παρ. 1),
διότι κρίνεται απαραίτητη η άμεση λήψη απόφασης επί των συγκεκριμένων θεµάτων για την απρόσκοπτη και εύρυθμη
λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου : για
Απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών και εξοπλισμού για την υπηρεσία καθαριότητας , για την αντιμετώπιση
της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19, προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της
παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147). ως ακολούθως,
Σας ενημερώνουμε, στα πλαίσια των έκτακτων μέτρων που αναλαμβάνει ο Δήμος Χαϊδαρίου για την αποφυγή
εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19 , υφίσταται άμεση, κατεπείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για τη λήψη
μέτρων αποφυγής της διάδοσης του και συγκεκριμένα, για την προμήθεια υλικών και τον εφοδιασμό της
Υπηρεσίας Καθαριότητας
Σύμφωνα με τα παραπάνω και έχοντας υπόψη:




Το άρθρο 10, παρ. 1 και 3 εδάφια α και β, της ΠΝΠ ΦΕΚ, Α’ 55/12-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του.»
Την περ.γ’ της παρ.2 του αρ.32 του ν.4412/2016 όπου δίνεται η δυνατότητα ανάθεσης σύμβασης με
προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.
Το υπ’ αριθμ. 5192/16-3-2020 υπηρεσιακό έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας και Ελέγχου Περιβάλλοντος.

παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή, η οποία καθίσταται αρμόδια σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις,
εφόσον συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, όπως εν προκειμένω, να αποφασίσει για τα εξής:
1. Να εγκρίνει την προμήθεια υλικών και εξοπλισμού που αφορούν την λειτουργία της υπηρεσίας
καθαριότητας για την αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης που έχει προκύψει λόγω του κορονοϊού.
2. Να αναθέσει απευθείας στην εταιρεία «ΠΡΟΣΕΙΛΟΣ» με έδρα την Προποντίδος 64, Γλυφάδα για την
Ομάδα 1 των υλικών που αφορούν είδη ατομικής προστασίας η οποία κατέθεσε οικονομική προσφορά,
δύο χιλιάδες εκατόν τριάντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (2.130,32)
3. Να αναθέσει απευθείας στην εταιρεία «ΓΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», για την Ομάδα 2 των υλικών που
αφορούν είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού η οποία κατέθεσε οικονομική προσφορά, διακόσια ογδόντα
έξι ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (286,44)
Για την ανωτέρω δαπάνη δεν υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου, αλλά σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ 7 του άρθρου 158 Ν.3463/06 ( Κ.Δ.Κ ), όταν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, όπως εν
προκειμένω, επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση προμηθειών και παροχής υπηρεσιών και παράλληλα με την ίδια
απόφαση το συλλογικό όργανο δεσμεύεται για την αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισμού στην πρώτη, μετά
την ανάθεση, συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 9 παρ. 4 του π.δ/τος 80/2016, ΕΛ.ΣΥΝ : ΚΠΕΔ
στο VII Τμήμα Πράξη 247/2017).
Η Οικονομική Επιτροπή, έλαβε υπόψη, τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6. του 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με
το αρ. 77 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του
Ν. 4635/2019 και την Π.Ν.Π.(ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄) Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (άρθρο 10,
παρ. 1)
και
σε σύνολο 9 ψηφισάντων η Οικονομική Επιτροπή,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΌΦΩΝΑ
Εγκρίνει:
την έκτακτη – δια περιφοράς, συνεδρίαση της Ο.Ε. καθώς τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη
(αριθμ. πρωτ.:5208/16-03-2020) δικαιολογούν το κατεπείγον.
την απευθείας ανάθεση στην εταιρεία «ΠΡΟΣΕΙΛΟΣ» με έδρα την Προποντίδος 64, Γλυφάδα για την Ομάδα 1 των
υλικών που αφορούν είδη ατομικής προστασίας η οποία κατέθεσε οικονομική προσφορά, δύο χιλιάδες εκατόν τριάντα
ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (2.130,32)., και την απευθείας ανάθεση στην εταιρεία «ΓΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», για
την Ομάδα 2 των υλικών που αφορούν είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού η οποία κατέθεσε οικονομική προσφορά,
διακόσια ογδόντα έξι ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (286,44), ως μέτρο πρόληψης της εξάπλωσης του
κορωνοϊού(CoVID - 19).
την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού ‘Έτους 2020 στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο για την εγγραφή
του ΚΑΕ και της πίστωσης της εν λόγω δαπάνης, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 158 του Κ.Δ.Κ..
και
Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 16-03-2020
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