ΑΔΑ: ΩΥΣΚΩΗ3-ΟΧΦ
Αριθμ. πρωτ.: 7012/29-04-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 3ης/2020 Τακτικής-δια περιφοράς συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αρ. αποφάσεως : 59
ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ».
Σήμερα την 28η του μήνα Απριλίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, με ώρα έναρξης στις 12:00 και
ώρα λήξης στις 14:00, συνήλθε σε τακτική-δια περιφοράς συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ.
πρωτ.: 6806/24-04-2020 προσκλήσεως του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο στα μέλη του στις 24-04-2020, στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα και
στον δικτυακό τόπο του Δήμου (www. haidari.gr), σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β) τις σχετικές Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και
Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’, άρθρο 43 παρ. 1) και γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ.
(Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού
COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων».
Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου κ. Ευάγγελος Ντηνιακός προσκλήθηκε νόμιμα και συμμετείχε στην έκτακτη-δια περιφοράς
συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση συμμετείχε το 1/2 τουλάχιστον των μελών, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών
συμμετείχαν τριάντα τρία (33) ήτοι:

Συμμετέχοντες:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ε. Σάββα
Φ. Θεοδωρακόπουλος
Β. Καρατζαφέρης
Ε. Μπέλα
Γ. Αργυρόπουλος
Ε. Ζεβόλης
Γ. Βελέντζας
Ι. Ηλιάδης
Δ. Τσατσαμπάς

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ε. Πετούσης
Κ. Χρονοπούλου
Δ. Δούμουρα
Μ. Κοντογιάννη
Π. Τσατσαρώνης
Μ. Σελέκος
Ν. Δαουάχερ
Β. Παντελάρος
Ν. Καραγιάννης

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Π. Μοσχονάς
Μ. Χουδελούδης
Η. Βαρυτιμιάδης
Ε. Θέρμου
Α. Θεοφίλης
Ι. Αλεξόπουλος
Λ. Παπαδάκος
Θ. Σπηλιόπουλος
Α. Βίτσα

28.
29.
30.
31.
32.
33.

Κ. Φωτεινάκης
Ι. Κέντρης
Ε. Τοκατλίδη
Ι. Θεοτοκάς
Κ. Ασπρογέρακας
Α. Γκανά-Ρηγάκη

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη συμμετοχή του 1/2 τουλάχιστον των μελών του Δ.Σ. ήτοι: σε
σύνολο (33) μελών συμμετείχαν (33) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής-δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Μεταβολές:
-Πριν τη συζήτηση των θεμάτων ο Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων
ως κατεπείγοντα: 1. Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος από το Δ.Σ. για την προστασία της πρώτης κατοικίας. 2. Πρόταση
έκδοσης ψηφίσματος από το Δ.Σ. για πρόγραμμα ένταξης του Δήμου στο πρόγραμμα χορήγησης σχολικών γευμάτων.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο - κατά πλειοψηφία εγκρίνει: την ένταξη του 1ου ,, & 2ου ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή τους μετά
το τέλος των εγγεγραμμένων θεμάτων της ημερησίας διάταξης, ως 15ο & 16ο θέμα Η.Δ. (Ν. 3852/2010 άρθρο 67 παρ.7
όπως τροποποιήθηκε Ν. 4555/18 άρθρο 74 παρ.7 ).
-Μετά από πρόταση του Προέδρου αποσύρεται το 7ο , 8ο & 9ο θέμα της ημερησίας διάταξης.
Η δια περιφοράς συνεδρίαση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της από 11-3-20 ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής του” (ΦΕΚ Α΄55), τις με αρ. πρωτ.: 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και αρ. πρωτ.:
20930/31.03.2020 (ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του ΥΠΕΣ. Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται με
τον τρόπο αυτό, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση, μετά τη λήξη των
μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ενημέρωσε τα μέλη του Σώματος για το 13ο θέμα της ημερησίας διάταξης,
κατόπιν της αρ. πρωτ. : 148/εσ./13-4-2020 εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας , στην οποία αναφέρονται τα εξής:
Εν όψει της δημοπράτησης του έργου του τίτλου , το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει για την έγκριση
διενέργειας δημοπρασίας του καθώς και για τον τρόπο εκτέλεσης αυτής
Ειδικότερα, το έργο στο οποίο αναφερόμαστε, καθώς και ο αντίστοιχος τρόπος εκτέλεσης, έχουν ως ακολούθως:
-

«Επισκευές φθορών στο οδικό δίκτυο»

Προϋπολογισμός: 70.000,00 € (20.000 € – έτος 2020 και 50.000,00 – έτος 2021) - Κ.Α.: 30.7333.0021
Τρόπος εκτέλεσης: Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού
Το Δημοτικό Συμβούλιο, ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τις
διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, τις
σχετικές Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’, άρθρο 43
παρ. 1) και την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του
κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των
δήμων».
Ακολούθησε η ψηφοφορία επί του θέματος, κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων – απαντήσεων, ο Πρόεδρος
του Δ.Σ. και οι δημοτικοί σύμβουλοι της Δημοτικής Αρχής [(σύνολο (14 ) συμμετεχόντων)], ψήφισαν Υπέρ του θέματος.
Ο Επικεφαλής κ. Μ. Σελέκος και οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης (Λαϊκή Συσπείρωση) [(σύνολο (8)
συμμετεχόντων)], ψήφισαν Υπέρ του θέματος. Ο Επικεφαλής κ. Α. Θεοφίλης και οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης
(Χαϊδάρι Ψηλά), [(σύνολο (3) συμμετεχόντων)] ψήφισαν Υπέρ του θέματος. Ο Επικεφαλής κ. Θ. Σπηλιόπουλος και οι
δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης (Πολίτες σε Δράση) [(σύνολο (3 ) συμμετεχόντων)], ψήφισαν Υπέρ του θέματος.
Ο Επικεφαλής κ. Ι. Κέντρης και οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης (Χαϊδάρι Αναγέννηση), [(σύνολο(3)
συμμετεχόντων)] ψήφισαν Υπέρ του θέματος. Ο Επικεφαλής κ. Κ. Ασπρογέρακας και η δημοτική σύμβουλος της
παράταξης (Δημοτική Αγωνιστική Ενωτική Κίνηση ), [(σύνολο (2 ) συμμετεχόντων)] ψήφισαν Υπέρ του θέματος.
Συνεπώς το Δημοτικό Συμβούλιο, επί των συμμετεχόντων (33) Δημοτικών Συμβούλων, σε σύνολο (33) ψηφισάντων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Εγκρίνει τη διενέργεια του έργου: «Επισκευές φθορών στο οδικό δίκτυο», προϋπολογισμού 70.000,00 € με Κ.Α.Ε.:
30.7333.0021 (20.000 € – έτος 2020 και 50.000,00 – έτος 2021) και καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης: τον συνοπτικό
διαγωνισμό, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
(Υπογραφή)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)

(Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 29-04-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ
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