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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Αριθμ. πρωτ.:  7289/06-05-2020 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της με αριθ. 8
ης

/2020 Τακτική --δια  περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Αρ. αποφάσεως :  52 

 

Θέμα:  Λήψη απόφασης για την έγκριση της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. - Έγκριση Όρων 

και Τεχνικών Προδιαγραφών, για την έκτακτη ανάθεση της συντήρησης και επισκευής για το σύνολο των 

οχημάτων και μηχανημάτων  έργου του Δήμου, λόγω του κατεπείγοντος (COVID-19 ). 

 Σήμερα την 06
η
  του μήνα  Μαϊου, του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη, με ώρα έναρξης στις 11:00 

και  ώρα λήξης στις 13:00,  συνήλθε σε τακτική– δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή, ύστερα από 

την υπ΄ πρωτ.:  7114/30-04-2020 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΄/07-06-

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. Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε). 

2. Εμμανουήλ Πετούσης -  (τακτικό μέλος).  

3. Ελένη Μπέλα  (τακτικό μέλος)   

4. Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος). 

5. Βασίλειος Καρατζαφέρης - (τακτικό μέλος) 

6. Δήμητρα Δούμουρα -  (τακτικό  μέλος) 

7. Μιχάλης Σελέκος  - (τακτικό μέλος) 

8. Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος) 

9. 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 1
ου 

  θέματος  της τακτικής (δια περιφοράς) συνεδρίασης, ο  Πρόεδρος ενημέρωσε δια 

περιφοράς τα μέλη για την εκτός  ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής θέματος  ως κατεπείγον: Έγκριση των με 

αριθμ. πρωτ. 6701-67702 & 67703/21-4-2020 Αποφάσεων Δημάρχου, με θέμα:  Απ΄ευθείας ανάθεση, λόγω του 

κατεπείγοντος, για την έκτακτη προμήθεια  ειδικών απολυμαντικών –απολιπαντικών &  καθαριστικών υλικών,  

ως μέτρα προστασίας της εξάπλωσης του κορωνοϊού (CoVID – 19).  



Μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα μέλη της  Οικονομικής Επιτροπής – κατά πλειοψηφία – εγκρίνουν 

την ένταξη του ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή του  ως 1
ο
 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  ΕΗΔ 

θέμα, ως 1
ο
 θέμα ΗΔ και το 1

ο
& 2

ο
  θέμα της ΗΔ  σε 2

ο
 &  3

ο
 αντίστοιχα. 

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε κ. Αργυρόπουλος Γ., ενημέρωσε δια περιφοράς τα μέλη για το 2
ο
 (πλέον) θέμα της ημερήσιας,  

και πρότεινε την αποδοχή της από 23/04/2020  εισήγησης της Δ/νσης Προστασίας και Ελέγχου Περιβάλλοντος,  η 

οποία έχει ως εξής 

 

Με την παρούσα παρακαλώ να προχωρήσετε σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την έκτακτη ανάθεση 

εργασιών συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, τρέχοντος οικονομικού έτους.  

Για την εν λόγω έκτακτη ανάθεση έχουν εκπονηθεί (κατόπιν συνεννόησης με τη Δ/νση μας) από τη Δ/νση 

Στρατηγικού Σχεδιασμού Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δικτύων  οι μελέτες :  

 

1. Δ.Σ.Σ.Η.Δ.Δ 106_1/2020 (Μελέτη για την έκτακτη ανάθεση των εργασιών συντήρησης και  επισκευής των 

ελαστικών των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου του Δήμου έτους 2020   (ομάδα _1) 

 

 Με CPV 50116500-6  

 Με προϋπολογισμό 5.000 Ευρώ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%. 

 Και ΚΑΕ 20.6263.0004 Οικ. Έτους 2020 

 

2. Δ.Σ.Σ.Η.Δ.Δ. 106_2 / 2020 ( Μελέτη για την έκτακτη ανάθεση εργασιών τακτικής συντήρησης και  

      έκτακτων επισκευών των μεταφορικών ,μέσων , σαρώθρων , φορτωτών και λοιπών μηχανημάτων  

      έργου του Δήμου έτους 2020 (ομάδα _2) 

 

 Με CPV 50100000-6 , 50530000-9  

 Με προϋπολογισμό 190.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

 Και ΚΑΕ 20.6263.0076 και 20.6264.0005 Οικ. Έτους 2020 

 

Σημειωτέον ότι για το ως άνω θέμα (και μετά την έγκριση της πρώτης αναμόρφωσης) στον προϋπολογισμό του Οικ. 

Έτους 2020 του Δήμου μας : 

Α) υπάρχουν οι εξής εγγραφές : 

 ΚΑΕ 20.6263.0076 ( Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2020/2021) -CPV 50100000-6, ποσού 

134.992 Ευρώ  

 ΚΑΕ 20.6264.0005 (Συντήρηση  Σαρώθρων , φορτωτών και λοιπών μηχανημάτων 2020/2021) -   CPV 

505300000-9, ποσού 62.492 Ευρώ 

 ΚΑΕ 20.6671.0002 (Προμήθεια Ελαστικών 2020/2021) - CPV 34350000-5, ποσού 11.491,12 Ευρώ ΚΑΕ 

20.6263.0004 (Συντήρηση και επισκευή ελαστικών 2020 – 2021) - CPV 50116500-6, ποσού  14.998,80 Ευρώ 

Β) έχουν συνταχθεί οι μελέτες : 

 Δ.Σ.Σ.Η.Δ.Δ 102_1/2020 για την  ανάθεση των εργασιών συντήρησης και επισκευής των  ελαστικών των 

οχημάτων και των μηχανημάτων έργου του Δήμου έτους (διετία 2020 και 2021  

    ομάδα _1) και  

 Δ.Σ.Σ.Η.Δ.Δ. 102_2 / 2020 για την  ανάθεση εργασιών τακτικής  συντήρησης και έκτακτων  επισκευών των 

μεταφορικών, μέσων, σαρώθρων, φορτωτών και λοιπών μηχανημάτων έργου του  Δήμου έτους (διετία 2020 και 2021 

ομάδα _2). 

Γ) έχει  υποβληθεί πρωτογενές αίτημα προς το Διατάκτη με Αρ. Πρωτ.  Δ.Σ.Σ.Η.Δ.Δ 72/22-03-2020 με ΑΔΑΜ  

20REQ006602606 

 Δ) έχει συνταχθεί το αντίστοιχο τεκμηριωμένο αίτημα το Διατάκτη με Αρ. Πρωτ.  Δ.Σ.Σ.Η.Δ.Δ 73/23-04-2020 

 

 

 

 

 



Λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα ανωτέρω και επιπροσθέτως λόγω : 

 

1. της καθυστέρησης έγκρισης του προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2020 (ημερ/νια  έγκρισης 7/02/2020) στην οποία 

υπήρξε τροποποίηση των ανωτέρω  ΚΑΕ . 

 

2. της μη ύπαρξης ενεργών συμβάσεων συντήρησης και επισκευών οχημάτων και μηχανημάτων έργου κλπ του Δήμου 

(τα εξ υπολοίπου ποσά των σχετικών συμβάσεων Οικ. Έτους 2019  έχουν ήδη εξαντληθεί λόγω των εκτάκτων 

αναγκών που προέκυψαν εξαιτίας  της αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού πχ παραπάνω δρομολόγια 

απορριμματοφόρων, καταπόνηση του ήδη κουρασμένου στόλου κα.). 

 

3. της καθυστέρησης ολοκλήρωσης των αντίστοιχων μελετών τακτικής συντήρησης και επισκευών διετίας 

2020/2021 για αντικειμενικούς λόγους που σχετίζονται με : 

 

 την κατά προτεραιότητα αντιμετώπιση καταπολέμησης της πανδημίας του κορονοϊού (προμήθεια μέσων ατομικής 

προστασίας για το προσωπικό προμήθεια χημικών και απολυμαντικών υλικών , προμήθεια  μηχανολογικού 

εξοπλισμού και ανάθεσης αντίστοιχων υπηρεσιών σε τρίτους, προμήθεια κάδων απορριμμάτων, πλυστικού 

μηχανήματος υψηλής πίεσης για κοινόχρηστους  χώρους  κλπ.) 

 

 τη μείωση του διαθέσιμου εξειδικευμένου προσωπικού, λόγω χορήγησης αδειών ειδικού σκοπού και αδειών ευπαθών 

ομάδων. 

 

4. του ότι οι ανάγκες συντήρησης και επισκευών οχημάτων και μηχανημάτων έργου κλπ. του Δήμου είναι 

ανελαστικές και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, ιδιαίτερα τώρα λόγω των έκτακτων συνθηκών που προέκυψαν 

εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊου. 

Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα οι Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων υλικών, 

κλαδεμάτων πρασίνου κλπ, όπως και οι εργασίες καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων και εργασιών συντήρησης 

υποδομών του Δήμου μας λειτουργούν ανελλιπώς και μάλιστα σε ρυθμούς εντατικούς, λόγω των έκτακτων 

καταστάσεων που όλη η χώρα βιώνει  . 

Ως εκ τούτου, η διατήρηση του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου σε αξιόμαχη 

κατάσταση, επιβάλλει την άμεση αντιμετώπιση τόσο της τακτικής συντήρησής τους  όσο και των επισκευών 

που απαιτούνται  και που προκύπτουν από την καθημερινή χρήση τους.  

 

Για όλα τα παραπάνω ζητώ την έκτακτη ανάθεση εργασιών συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων έργου του 

Δήμου τρέχοντος οικονομικού έτους μέσω της διαδικασίας με διαπραγμάτευση  χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 

σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 εδάφιο γ του ν.4412/2016 και του άρθρου 10 παρ. 3α και 3β της ΠΝΠ 

«κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού  COVID-19 και της 

ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55
 
Α’ της 11-03-2020) 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού  έλαβε υπόψη: 

  την από 23/04/2020  εισήγηση  της Δ/νσης Προστασίας και Ελέγχου Περιβάλλοντος, για την έκτακτη 

ανάθεση της συντήρησης και επισκευής για το σύνολο των οχημάτων και μηχανημάτων  έργου του Δήμου, 

λόγω του κατεπείγοντος (COVID-19 ). 

 τις διατάξεις του άρθρου 72 1δ του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 203 §3 του 

Ν.4555/2018: «[…]1δ) αποφασίζει αιτιολογημένα για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, 

παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, […]. 

 την περ. γ’ της παρ.2 του αρ.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». 

 την εξαιρετικώς επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη να αντιμετωπισθούν και να διαχειρισθούν άμεσα οι 

αρνητικές συνέπειες της διασποράς και διάδοσης του κορονοϊού (COVID-19).  

 

 

 



 

Ακολούθησε 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 δημοτικός σύμβουλος (τακτικό μέλος) κ. Μιχάλης Σελέκος,  ψήφισε  λευκό.  

 

Επί  των συμμετεχόντων (9) μελών, σε σύνολο (9) ψηφισάντων, (8) ψήφισαν υπέρ, (1) ψήφισε  λευκό   συνεπώς η 

Οικονομική Επιτροπή, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα 

 

α)  Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το 

άρθρο 32 παρ. 2 εδαφ. γ του Ν.4412/2016 και το άρθρο 10 παρ. 3α και 3β της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της 

ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τεύχος Α711-3-2020) για την  συντήρηση και επισκευή  για το 

σύνολο των οχημάτων και μηχανημάτων  έργου του Δήμου,  συνολικού  ποσού εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων 

ευρώ (195.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, αναλυτικά: σε βάρος των ΚΑΕ:. 20.6263.0004 (5.000,00€) , 

20.6263.0076 (109.987,80)   και 20.6264.0005( 92.492,20 €),  προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020, 

β) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω υπηρεσίας,  σύμφωνα με την αριθμ.:  106_1/2020  (Μελέτη για 

την έκτακτη ανάθεση των εργασιών συντήρησης και  επισκευής των ελαστικών των οχημάτων και των μηχανημάτων 

έργου του Δήμου έτους 2020 μελέτη του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της 

Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων) και την  αριθμ. 106_2 / 2020 ( Μελέτη για την 

έκτακτη ανάθεση εργασιών τακτικής συντήρησης και έκτακτων επισκευών των μεταφορικών ,μέσων , σαρώθρων , 

φορτωτών και λοιπών μηχανημάτων  έργου του Δήμου έτους 2020, σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στο 

εισηγητικό μέρος της παρούσας. 

 

γ) Καθορίζει τους όρους της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης για την υπηρεσία «Συντήρηση & επισκευή 

μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου του Δήμου» όπως αυτοί αναφέρονται στο σχέδιο πρόσκλησης. 

 

                                                                                                       Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 

  Ακριβές Αντίγραφο                                                       (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 

  Χαϊδάρι  06-05-2020 

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 


