
                        ΑΔΑ: ΨΜ54ΩΗ3-ΩΡΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Αρ. πρωτ.: 13591/30-7-2020 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της με αριθ. 15
ης

/2020 Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Αρ. αποφάσεως :104   

 

Θέμα: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου της Τροποποίησης – Παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ. 

 
    Σήμερα την 29

η
  του μήνα  Ιουλίου, του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη  και  ώρα  19:30, συνήλθε 

σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ πρωτ.:  13246/24-07-2020 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 τις υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 

[με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε 

εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων  και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 

(Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με 

θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, 

αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»] και την 18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση 

συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το 

διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»]  του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα  (9) μελών βρέθηκαν παρόντα  έξι 

(6)  ήτοι: 

1. Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε). 

2. Εμμανουήλ Πετούσης -  (τακτικό μέλος).  

3. Ελένη Μπέλα  (τακτικό μέλος)   

4. Βασίλειος Καρατζαφέρης  (τακτικό μέλος)  

5. Παναγιώτης Τσατσαρώνης (αναπληρωματικό μέλος) 

6. Δήμητρα Δούμουρα -  (τακτικό  μέλος) 

 

 

Απόντες:    κ. κ . Ιωάννης Ηλιάδης - (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, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

Μεταβολές:  

- Πριν τη συζήτηση του 1
ου

 θέματος  της τακτικής  συνεδρίασης, ο  Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την εκτός  

ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής θέματος  ως κατεπείγον: 1. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου της 

Τροποποίησης – Παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ 

ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/340209/
https://dimosnet.gr/blog/laws/340209/


Η Οικονομική Επιτροπή - ομόφωνα – εγκρίνει ( για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου) 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
 &  3

ο
 θέμα  της  ΗΔ  σε 2

ο
 , 3

ο
 &, 4

ο
 θέμα  ΗΔ  αντίστοιχα. 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε  κ. Αργυρόπουλος Γ., εισηγούμενος  το  1
ο 
 (πλέον)  θέμα της ημερήσιας διάταξης, τόνισε: 

Με την παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 4690/2020 προστίθετε στο  άρθρο  72 του Ν. 3852/2010 «Αρμοδιότητες της 

Οικονομικής Επιτροπής» η περίπτωση κγ) σύμφωνα με την οποία η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για τη σύναψη 

των προγραμματικών συμβάσεων του Δήμου. Ως εκ τούτου θέτω υπόψη των μελών της Ο.Ε  την εισήγηση της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

 

Αναφορικά με την Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Χαϊδαρίου για την 

υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 859.600,76 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Στις 12-6-2019 υπογράφηκε η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου 

Χαϊδαρίου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων και αστικού εξοπλισμού παιδικών χαρών». Δεδομένου ότι 

η διαδικασία δημοπράτησης, αξιολόγησης και ανάθεσης της εν λόγω προμήθειας βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι η ισχύς 

της Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται μέχρι τις 12-8-2020, υπεβλήθη το υπ’ αρ. πρωτ. 8581/ 29-05-2020 Αίτημα 

του Δημάρχου Χαϊδαρίου για την τροποποίηση  της Προγραμματικής Σύμβασης, ως προς την διάρκεια της 

(παράταση). 

Με το από 14-7-2020 Πρακτικό της 1ης Συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της 

Προγραμματικής Σύμβασης, η Επιτροπή εισηγήθηκε «την τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 

Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Χαϊδαρίου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ως προς την διάρκεια ισχύος της και την παράταση της για επιπλέον είκοσι 

τέσσερις (24) μήνες, ώστε να ισχύει μέχρι τις 12/08/ 2022.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς και ότι έπεται προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας της 

Τροποποίησης – Παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εισηγούμαστε: 

Α) Την Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου της Τροποποίησης – Παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ 

της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Χαϊδαρίου για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 859.600,76 € 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.),  η οποία αποτελεί, μαζί με το αντίστοιχο Χρονοδιάγραμμα, αναπόσπαστο τμήμα 

της παρούσας εισήγησης. 

Β) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Τροποποίησης – Παράτασης της εν λόγω 

Προγραμματικής Σύμβασης.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον  Πρόεδρο και έλαβε υπόψη, την από 12-6-2019 Προγραμματική Σύμβαση 

μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Χαϊδαρίου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων και αστικού 

εξοπλισμού παιδικών χαρών», το υπ’ αρ. πρωτ. 8581/ 29-05-2020 Αίτημα του Δημάρχου Χαϊδαρίου, το από 14-7-2020 

Πρακτικό της 1ης Συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, τις διατάξεις 
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του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 4690/2020 και  το σχέδιο 

Τροποποίησης-Παράτασης Προγραµµατικής Σύµβασης µε χρονοδιάγραµµα, συζήτησε διεξοδικά το θέμα. 

 

Σε σύνολο παρευρισκομένων και ψηφισάντων (6) Μελών  η Οικονομική Επιτροπή, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους του σχεδίου της Τροποποίησης – Παράτασης της από 12-6-2019 

Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Χαϊδαρίου,  για την υλοποίηση της 

προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 859.600,76 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), » ώστε να λήγει 

την 12/08/ 2022 , η οποία αποτελεί  μαζί με το αντίστοιχο Χρονοδιάγραμμα, αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 

απόφασης. 

Β) Εξουσιοδοτεί τον κο. Δήμαρχο για την υπογραφή της Τροποποίησης – Παράτασης της εν λόγω Προγραμματικής 

Σύμβασης.  

 
                                                                                                     Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 

  Ακριβές Αντίγραφο                                                       (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 

  Χαϊδάρι  29-07-2020 

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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