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Από το πρακτικό της με αριθ. 9ης/2020 Τακτική - δια  περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Αρ. αποφάσεως :  55 

 

Θέμα:   Έγκριση των με αριθμ. πρωτ.  7415 - 7416 & 7428 /08-05-2020 Αποφάσεων Δημάρχου, με θέμα:  

Απ΄ευθείας ανάθεση, λόγω του κατεπείγοντος, για την έκτακτη προμήθεια:  Ειδών Ατομικής Προστασίας, ως 

μέτρο  προστασίας  και αντιμετώπισης της εξάπλωσης του κορωνοϊού (CoVID – 19)». 

 

 

 Σήμερα την 15η  του μήνα  Μαΐου, του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή, 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.:  7493/11-05-2020 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 οκτώ  (8) 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. Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος) 

8. Θεόδωρος Σπηλιόπουλος    (τακτικό μέλος) 

 

 

Δεν δήλωσε την συμμετοχή του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δια περιφοράς συνεδρίαση:  ο κ.   Μιχάλης 

Σελέκος  (τακτικό μέλος).   

 

 

Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής,  ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, ήτοι: σε σύνολο εννέα (9) μελών 

συμμετείχαν οκτώ (8) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής -δια περιφοράς συνεδρίασης   της Οικονομικής 

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

και πρότεινε την αποδοχή της υπ΄αριθμ. εσωτ. πρωτ: 22/11-5-2020 εισήγησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών -

Τμήμα Προμηθειών, [(συνοδευόμενης από τις με  αριθμ. πρωτ: 7415/08.05.2020  (ΑΔΑΜ: 20AWRD006686341 και 

ΑΔΑ: 93ΓΟΩΗ3-523), 7416/08.05.2020  (ΑΔΑΜ: 20AWRD006686330 και ΑΔΑ: 9ΚΑΧΩΗ3-ΙΒΥ) &  7428/08-05-2020  

(ΑΔΑΜ: 20AWRD006686321 και ΑΔΑ: 6ΧΛΠΩΗ3-ΑΔΘ)  Αποφάσεις  Δημάρχου, με θέμα: Απ΄ευθείας ανάθεση, λόγω 

του κατεπείγοντος, για την έκτακτη προμήθεια  ειδών ατομικής προστασίας,  ως μέτρο προστασίας της εξάπλωσης του 

κορωνοϊού (CoVID – 19).],  η οποία έχει ως εξής: 

 

    Σας ενημερώνουμε, ότι στα πλαίσια των έκτακτων μέτρων που αναλαμβάνει ο Δήμος Χαϊδαρίου για την πρόληψη 

και αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, υφίσταται άμεση, κατεπείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη λήψης 

μέτρων περιορισμού της διάδοσης του και προστασίας της δημόσιας υγείας και της ανθρώπινης ζωής. Συγκεκριμένα, 

είναι επιτακτική η ανάγκη για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία των 

εργαζομένων στην Υπηρεσία Καθαριότητας που καθημερινά εκτίθενται σε υψηλό κίνδυνο κατά τον καθαρισμό και 

την απολύμανση κοινόχρηστων χώρων, δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω και έχοντας υπόψη: 

 Το ΦΕΚ 42Α/25-02-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και 
περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού.» 

 Το ΦΕΚ 55Α/11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του.» και ιδιαιτέρως του άρθρου 10 παρ.3 

 Το ΦΕΚ 64Α/14-03-2020 Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς   του  κορωνοϊού  COVID-19.» και   ιδιαιτέρως   των   άρθρων  26  &  27. 

 Το ΦΕΚ 75Α/30-03-2020 Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19 και άλλες επείγουσες διατάξεις.» και    ιδιαιτέρως  του άρθρου   40  . 

 Το ΦΕΚ 90Α/01-05-2020 Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω Μέτρα για την αντιμετώπιση των 
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και 
οικονομική κανονικότητα.»  

 Το άρθρο 58 παρ. 2 του ν. 3852/2010 «……2. Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή 

απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί 

να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. 

Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφαση του κατά την επόμενη 

συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής» 
 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 18779/17.03.2020 εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ. 

 Την υπ’ αριθμ. 104/2020 Μελέτη της της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & 

Δικτύων για τα είδη ατομικής προστασίας 

 Τις υπ’ αριθμ. 7415/08-05-2020, 7416/08-05-2020, και 7428/08-05-2020 Αποφάσεις Δημάρχου με τις οποίες 

αναθέτει την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας στις παρακάτω εταιρείες: 

 

  «ΑΛΩΣ Α.Ε.Β.Ε.»  
 «Ε. ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «EPSILON 22»  
 «Χ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.»  

 

παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή, η οποία καθίσταται αρμόδια σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, εφόσον 

συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, όπως εν προκειμένω, να εγκρίνει τις παρακάτω αποφάσεις  Δημάρχου: 

 

 

 Την υπ’ αριθμ. 7415/08-05-2020 για την εταιρεία «ΑΛΩΣ Α.Ε.Β.Ε.»,– Χαλδείας 4, Τ.Κ. 16777, Ελληνικό, 

Α.Φ.Μ: 095703237, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, συνολικού ποσού 15.573,16€ με το ΦΠΑ (24%). 

 

 Την υπ’ αριθμ. 7416/08-05-2020 για την εταιρεία «Ε. ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. 
«EPSILON 22»,– Εμπεδοκλέους 2, Τ.Κ. 12131, Περιστέρι, Α.Φ.Μ: 800586752, Δ.Ο.Υ. Α ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 

συνολικού ποσού 11.684,77€ με το ΦΠΑ (24%) 
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 Την υπ’ αριθμ. 7428/08-05-2020 για την εταιρεία «Χ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.»,– Αθηνάς 31, Τ.Κ. 

10554, Μοναστηράκι, Α.Φ.Μ: 997684336, Δ.Ο.Υ. Α’ ΑΘΗΝΩΝ, συνολικού ποσού 790,00€ με το ΦΠΑ (24%). 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού  έλαβε υπόψη: 

  την αριθμ.εσωτ.  πρωτ.: 22/11-5-2020 εισήγηση  της  Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης-Τμήμα   

Προμηθειών,  συνοδευόμενης από τις με  αριθμ. πρωτ: 7415/08.05.2020  (ΑΔΑΜ: 20AWRD006686341 και 

ΑΔΑ: 93ΓΟΩΗ3-523), 7416/08.05.2020  (ΑΔΑΜ: 20AWRD006686330 και ΑΔΑ: 9ΚΑΧΩΗ3-ΙΒΥ) &  7428/08-

05-2020  (ΑΔΑΜ: 20AWRD006686321 και ΑΔΑ: 6ΧΛΠΩΗ3-ΑΔΘ)  Αποφάσεις  Δημάρχου, με θέμα: 

Απ΄ευθείας ανάθεση, λόγω του κατεπείγοντος, για την έκτακτη προμήθεια  ειδών ατομικής προστασίας,  ως 

μέτρο προστασίας της εξάπλωσης του κορωνοϊού (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.    

 

Συνεπώς σε σύνολο συμμετεχόντων και ψηφισάντων  οκτώ  (8)  μελών  η Οικονομική Επιτροπή, 

 

              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 

 

Εγκρίνει τις με αριθμ. πρωτ: 7415/08.05.2020  (ΑΔΑΜ: 20AWRD006686341 και ΑΔΑ: 93ΓΟΩΗ3-523), 

7416/08.05.2020  (ΑΔΑΜ: 20AWRD006686330 και ΑΔΑ: 9ΚΑΧΩΗ3-ΙΒΥ) &  7428/08-05-2020  (ΑΔΑΜ: 

20AWRD006686321 και ΑΔΑ: 6ΧΛΠΩΗ3-ΑΔΘ) Αποφάσεις  Δημάρχου, για την απ΄ ευθείας ανάθεση  λόγω του 

κατεπείγοντος, για την έκτακτη προμήθεια  ειδών  ατομικής προστασίας,  ως μέτρο προστασίας της εξάπλωσης του 

κορωνοϊού (CoVID – 19), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση, όπως  επισυνάπτονται και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.  

 

 

                                                                                                       Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 
  Ακριβές Αντίγραφο                                                       (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 
  Χαϊδάρι  15-05-2020 
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 

ΑΔΑ: 61ΙΝΩΗ3-ΡΗ0


		2020-05-18T14:09:19+0300
	Athens




