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Αριθμ. πρωτ.: 6950/28-04-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 7ης/2020 Τακτική --δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αρ. αποφάσεως : 49
Θέμα: Λήψη απόφασης για την Συγκρότηση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης
Σήμερα την 28η του μήνα Απριλίου, του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, με ώρα έναρξης στις 08:00
και ώρα λήξης στις 10:00, συνήλθε σε τακτική– δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα
από την υπ΄ πρωτ.: 6804/24-04-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/0706-2010) – «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» και του άρθρου 10, παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου [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].
Στη συνεδρίαση συμμετείχε το 1/2 τουλάχιστον των μελών της Ο.Ε. δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9)
μελών συμμετείχαν στη δια περιφοράς συνεδρίαση και τα εννέα (9) μέλη, 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)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής,, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, ήτοι: σε σύνολο (9) μελών
συμμετείχαν (9) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής -δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Μεταβολές:
- Πριν τη συζήτηση του 1ου θέματος της τακτικής (δια περιφοράς) συνεδρίασης, ο Πρόεδρος ενημέρωσε δια
περιφοράς τα μέλη για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων ως κατεπείγοντα: [1. Έγκριση
υποβολής πρότασης στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης- ΑΣΔΑ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΣΔΑ_25 (Α/Α
ΟΠΣ:3836), Άξονας Προτεραιότητας 09: «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και
Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής», με τίτλο: «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης

και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής και Κοινωνικής Ένταξης των Ειδικών και
Ευάλωτων Ομάδων του Δήμου Χαϊδαρίου»_ Ορισμός Υπεύθυνου Πράξης & Ε.Π.Π.Ε._ Έγκριση διενέργειας και
τρόπου εκτέλεσης. 2. Έγκριση υποβολής πρότασης στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης - ΑΣΔΑ, στο πλαίσιο της
πρόσκλησης ΑΣΔΑ_26 (Α/Α ΟΠΣ:3838), Άξονας Προτεραιότητας 09: «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και
Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής», της Πράξης με
τίτλο: «Δράσεις για την αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας στο
Δήμο Χαϊδαρίου» _ Ορισμός Υπεύθυνου Πράξης & Ε.Π.Π.Ε. _ Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης. 3.
Αποδοχή 1ης Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαϊδαρίου»
(κωδικός ΟΠΣ: 5002681) του E.Π. της Περιφέρειας Αττικής «ATTIKH 2014-2020» (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
(16), Άξονας Προτεραιότητας (09), Θεματικός Στόχος (09)], επισημαίνοντας ότι: το κατεπείγον συνίσταται στο
γεγονός ότι υπάρχει καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων ήτοι: 30-04-2020.
Μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής – κατά πλειοψηφία –
εγκρίνουν την ένταξη του 1ου , 2ου & 3ου ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή τους ως 1ο , 2ο & 3ο θέμα στην ημερησία
διάταξη (Ν. 3852/2010 άρθρο 75 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18).
-Η σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε ως εξής: το 1 ο, 2ο &
3ο ΕΗΔ θέμα, ως 1ο , 2ο & 3ο θέμα ΗΔ και το 1ο , 2ο , 3ο, 4ο και 5ο, θέμα της ΗΔ σε 4ο, 5ο, 6ο, 7ο και 8ο αντίστοιχα.
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε κ. Αργυρόπουλος Γ., ενημέρωσε δια περιφοράς τα μέλη για το 7ο (πλέον) θέμα της ημερήσιας,
κατόπιν της υπ΄αριθμ. 6796/23-4-2020 εισήγησης του Τμήματος Προμηθειών στην οποία αναφέρονται τα εξής:
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 και με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος,
2. Το άρθρο 206 παρ. 1 του ν.4555/2018 σύμφωνα με το οποίο: «Δεν απαιτείται απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή
γενικής υπηρεσίας…»
3. Το άρθρο 32 παρ.2 εδαφ.γ 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.»
4. ............................................. Στο άρθρο 32Α του Ν.4412/2016 ορίζεται: «Εξαιρούνται της υποχρεωτικής
εφαρμογής των άρθρων 22 παράγραφοι 1, 36,72 παράγραφος περίπτωση α', 79 παράγραφοι 1 έως 4,
και 221 παράγραφοι 8 και 9, οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32: α)
β) λόγω του επείγοντος
χαρακτήρα της ανάθεσης σύμφωνα με την περίπτωση γ' της παραγράφου 2, ή γ) λόγω των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών της συναλλαγής ………………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.».
5. ............................................. Το άρθρο 221, παρ. 1 εδάφιο η. και παρ. 11 εδάφιο α. του Ν.4412/2016
«Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων»..
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με τη συγκρότηση ‘’ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ’’, αποτελούμενη από τους κάτωθι υπηρετούντες υπαλλήλους μετά των
αναπληρωτών τους.

α/α

Τακτικά Μέλη

Ιδιότητα

1

ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2

ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΟΣ

3

ΣΕΡΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΟΣ

α/α

Αναπληρωματικά Μέλη

Ιδιότητα

4

ΜΠΙΛΑΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

5

ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΜΕΛΟΣ

1. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Δημήτρης Σταυρίδης
2. Η επιτροπή είναι αρμόδια για την εξέταση των προσφορών που υποβάλλονται ενώπιον της
αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016.
3. Η επιτροπή που θα συγκροτηθεί θα έχει διάρκεια για έξι (6) μήνες.

Η Οικονομική Επιτροπή, ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών,
τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 και το άρθρο
14 παρ. 1 του Ν.4625/10.
Ακολούθησε η ψηφοφορία επί του θέματος, κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων – απαντήσεων.
Ο Πρόεδρος κ. Αργυρόπουλος και τα τακτικά μέλη κ.κ. Εμμανουήλ Πετούσης, Ελένη Μπέλα, Ιωάννης Ηλιάδης,
Βασίλειος Καρατζαφέρης , Δήμητρα Δούμουρα, Απόστολος Θεοφίλης & Θεόδωρος Σπηλιόπουλος, ψήφισαν υπέρ του
θέματος. Ο Σύμβουλος (τακτικό μέλος) κ. Μιχάλης Σελέκος, στην άποψή του ανέφερε: «ψηφίζω υπέρ. Για το χρονικό
διάστημα που ισχύουν οι έκτακτες συνθήκες λόγω κορονοϊου»
Επί των συμμετεχόντων (9) μελών, σε σύνολο (9) ψηφισάντων, (9) ψήφισαν υπέρ, συνεπώς η Οικονομική Επιτροπή,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Συγκροτεί ‘’ΤΡΙΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ’’, αποτελούμενη από τους κάτωθι
υπηρετούντες υπαλλήλους μετά των αναπληρωτών τους.
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ΜΠΙΛΑΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

5

ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΜΕΛΟΣ

1. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Δημήτρης Σταυρίδης

2. Η επιτροπή είναι αρμόδια για την εξέταση των προσφορών που υποβάλλονται ενώπιον της
αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016.
3. Η ανωτέρω επιτροπή θα έχει διάρκεια για έξι (6) μήνες.

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 28-04-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)
(Υπογραφές)

