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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 12ης/2020 Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αρ. αποφάσεως : 82

Θέμα: Έγκριση Πρακτικού γνωμοδότησης για τη χρονική επέκταση της υπ’ αριθμ. 5871/31-3-2020 σύμβασης
που αφορά τον ανοικτό διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό Προσωπικό του Δήμου
Χαϊδαρίου».
Σήμερα την 30η του μήνα Ιουνίου, του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 08:30, συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ πρωτ.: 11083/26-06-2020 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
επτά (7) ήτοι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε).
Εμμανουήλ Πετούσης - (τακτικό μέλος).
Ελένη Μπέλα (τακτικό μέλος)
Παναγιώτης Τσατσαρώνης (αναπληρωματικό μέλος)
Βασίλειος Καρατζαφέρης - (τακτικό μέλος)
Δήμητρα Δούμουρα - (τακτικό μέλος)
Παναγιώτης Μοσχονάς (αναπληρωματικό 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 1ου θέματος ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής
θεμάτων ως κατεπείγοντα: 1. Μείωση καταβαλλόμενων μισθωμάτων από τον Δήμο Χαϊδαρίου. 2. Υποβολή αίτησης
συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Τ.Π.Σ.)». Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα - εγκρίνει την ένταξη του 1ου και 2ου ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή τους ως 1ο και 2ο θέμα στην ημερησία
διάταξη (Ν. 3852/2010 άρθρο 75 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18).
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-Η σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης- ομόφωνα- τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε ως εξής: το 1ο
και 2οο ΕΗΔ ως 1ο και 2ο θέμα της Η.Δ. το 1οο & 2ο ΗΔ σε 3ο& 4ο.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε κ. Αργυρόπουλος Γ. εισηγούμενος το 4ο (πλέον) θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των
μελών της Ο.Ε. την υπ΄αριθμ. εσωτ. πρωτ.: 36/26-06-2020 εισήγησης του Τμήματος Προμηθειών, στην οποία
αναφέρονται τα εξής:
Έχοντας υπόψη:
1)
Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2)
Τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του ν. 3852/2010
3)
Την υπ’ αριθμ. 5871/31-03-2020 χρονική παράταση του Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος για το
εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Χαϊδαρίου» που προκηρύχτηκε με την υπ’ αριθμ. 10185/22-05-2019 Διακήρυξη
Παρακαλούμε όπως εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή η χρονική παράταση για την ανωτέρω σύμβαση
προκειμένου να συνεχιστεί η διάθεση του γάλακτος στο προσωπικό του Δήμου, το οποίο αποτελεί είδος παροχής για
την προστασία της υγείας των εργαζομένων
Επειδή έως σήμερα, δεν έχει εξαντληθεί το συμβατικό χρηματικό και φυσικό αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης
προτείνεται σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 10505/22-06-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, η παράταση της έως
την ολοκλήρωση του Ανοικτού Διαγωνισμού χωρίς υπέρβαση του οικονομικού αντικειμένου της.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η υπηρεσία ζητά σύμφωνα με το άρθρο 132 του ν. 4412/2016 να ληφθεί απόφαση
για τη παράταση της σύμβασης έως την ολοκλήρωση του Ανοικτού Διαγωνισμού που βρίσκεται στο στάδιο ελέγχου
δικαιολογητικών κατακύρωσης του οριστικού αναδόχου.

 Το με αρ. πρωτ.: 10505/22-06-2020, Πρακτικό γνωμοδότηση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ως ακολούθως,

Πρακτικό γνωμοδότησης για τη χρονική επέκταση της υπ’ αριθμ. 5871/31-3-2020 σύμβασης που
αφορά τον ανοικτό διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του
Δήμου Χαϊδαρίου για το έτος 2019»
Στο Χαϊδάρι σήμερα την 22η Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Χαϊδαρίου η Επιτροπή καλής εκτέλεσης και παραλαβής προμηθειών
του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 298/2018 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΨΩ16ΩΗ3-Υ4Ξ), προκειμένου να εισηγηθεί την χρονική επέκταση της
συναφθείσας υπ’ αριθμ. 5871/31-3-2020 σύμβασης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια
Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Χαϊδαρίου για το έτος 2019», σύμφωνα με την υπ’
αρ. 10185/22-05-2019 Διακήρυξη, και το άρθρου 221 παρ.11 περ. ζ του Ν.4412/2016.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1. Κουτσοδόντης Μιχαήλ
2. Ευσταθία Κίτσου
3. Βαρυτιμιάδη Δέσποινα
Η επιτροπή έχοντας υπόψη:
Την υπ’ αριθμ. 5871/31-3-2020 χρονική παράταση σύμβασης
Την υπ’ αριθμ. 7770/15-5-2020 Διακήρυξη του Ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Γάλακτος
για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Χαϊδαρίου για τα έτη 2020-2021»
Το από 22-06-2020 ηλεκτρονικό αίτημα της Υπηρεσίας για χρονική επέκταση της ανωτέρω
σύμβασης και τη θετική απάντηση της εταιρείας «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.».
Το γεγονός ότι ο ανοικτός διαγωνισμός με την υπ’ αριθμ. 7770/15-5-2020 Διακήρυξη και αριθμό
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ βρίσκεται στο στάδιο ορισμού του οριστικού αναδόχου.
Το γεγονός ότι η προμήθεια γάλακτος αποτελεί είδος ατομικής προστασίας και υποχρεωτικά
διανέμεται καθημερινά στους εργαζομένους για την προστασία της υγείας τους
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Το γεγονός ότι λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και λόγω της απουσίας προσωπικού με άδειες
ειδικού σκοπού καθυστέρησε η σύνταξη της μελέτης και κατά συνέπεια η έναρξη του προγραμματισμένου
τακτικού διαγωνισμού
Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη προμήθεια αποτελεί υποχρεωτική δαπάνη σύμφωνα με το άρ. 158
του ν. 3852/2010.
Το γεγονός ότι στους αντίστοιχους Κ.Α.Ε. υπάρχει χρηματικό υπόλοιπο (βλ. πίνακα) για την κάλυψη
της προμήθειας και δεν προκαλείται κάποια αλλαγή στην φύση της σύμβασης του οικονομικού αντικειμένου
και φυσικού αντικειμένου.
Ο Ανοικτός Διαγωνισμός που δημοσιεύτηκε με την υπ’ αριθμ. 7770/15-5-2020 Διακήρυξη αφορά την
προμήθεια γάλακτος για την κάλυψη αναγκών του Δήμου, βρίσκεται στο στάδιο ανάδειξης οριστικού
αναδόχου. Η μελέτη για τον παραπάνω διαγωνισμό, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και τις άδειες
ειδικού σκοπού που ίσχυσαν για το προσωπικό, ολοκληρώθηκε 8/5/2020, με αποτέλεσμα την μη
ολοκλήρωσή του μέχρι την λήξη της τρέχουσας σύμβασης. .
Η φύση της προμήθειας η οποία προβλέπεται για την προστασία της υγείας των εργαζομένων επιβάλει την
συνέχιση της παροχής φρέσκου γάλακτος στο εργατοτεχνικό προσωπικό ειδικά λόγω των συνθηκών που
ακόμα επικρατούν λόγω της νόσου του κορωνοϊού.
Με δεδομένο ότι, το συμβατικό χρηματικό και φυσικό αντικείμενο της τρέχουσας σύμβασης, δεν έχει
εξαντληθεί και ότι σε καμία περίπτωση δεν αλλάζει η φύση της σύμβασης, η επιτροπή προτείνει την
παράταση της υπ’ αριθμ. 5871/31-3-2020 σύμβασης, έως την ολοκλήρωση του Ανοικτού Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού χωρίς υπέρβαση του οικονομικού αντικειμένου της.
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και ιδίως το
άρθρο 132.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006):«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως
αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
3. Το αρ. 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Την υπ’ αριθμ. 5871/31-3-2020 χρονική παράταση σύμβασης
Την υπ’ αριθμ. 7770/15-5-2020 Διακήρυξη του Ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Γάλακτος
για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Χαϊδαρίου για τα έτη 2020-2021»
Το από 22-06-2020 ηλεκτρονικό αίτημα της Υπηρεσίας για χρονική επέκταση της ανωτέρω
σύμβασης και τη θετική απάντηση της εταιρείας «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.».
Το γεγονός ότι ο ανοικτός διαγωνισμός με την υπ’ αριθμ. 7770/15-5-2020 Διακήρυξη και αριθμό
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ βρίσκεται στο στάδιο ορισμού του οριστικού αναδόχου.
Το γεγονός ότι η προμήθεια γάλακτος αποτελεί είδος ατομικής προστασίας και υποχρεωτικά
διανέμεται καθημερινά στους εργαζομένους για την προστασία της υγείας τους
Το γεγονός ότι λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και λόγω της απουσίας προσωπικού με άδειες
ειδικού σκοπού καθυστέρησε η σύνταξη της μελέτης και κατά συνέπεια η έναρξη του προγραμματισμένου
τακτικού διαγωνισμού
Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη προμήθεια αποτελεί υποχρεωτική δαπάνη σύμφωνα με το άρ. 158
του ν. 3852/2010.
Το γεγονός ότι στους αντίστοιχους Κ.Α.Ε. υπάρχει χρηματικό υπόλοιπο (βλ. πίνακα) για την κάλυψη
της προμήθειας και δεν προκαλείται κάποια αλλαγή στην φύση της σύμβασης του οικονομικού αντικειμένου
και φυσικού αντικειμένου.
5. Το γεγονότος ότι δεν έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες και με την τροποποίηση αυτή δεν προκαλείται
υπέρβαση του ποσού της ή των ποσοτήτων των ειδών και καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.
ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ
Για την παράταση της παραπάνω σύμβασης έως την ολοκλήρωση του Ανοικτού Διαγωνισμού, δεδομένου
ότι με την παράταση αυτή δεν θα υπάρχει υπέρβαση των ποσοτήτων του είδους που κατακυρώθηκαν στον
ανάδοχο και επομένως ούτε αύξηση του ποσού της σύμβασης και του ποσού προϋπολογισμού του Δήμου.
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Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε σε τρία αντίτυπα και υπογράφεται.
Η Αρμόδια Επιτροπή καλής εκτέλεσης και παραλαβής προμηθειών του Δήμου:
1. Κουτσοδόντης Μιχαήλ

2. Ευσταθία Κίτσου

3. Βαρυτιμιάδη Δέσποινα

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη το υπ΄αριθμ. 10505/22-06-2020 Πρακτικό
και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019, το άρθρο 14
παρ. 1 του Ν.4625/19, συζήτησε το θέμα.
Συνεπώς σε σύνολο συμμετεχόντων και ψηφισάντων (7) μελών, η Οικονομική Επιτροπή,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη χρονική παράταση της υπ΄αριθμ. 5871/31-3-2020 σύμβασης, έως την ολοκλήρωση του Ανοικτού
Διαγωνισμού, που αφορά στην Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Χαϊδαρίου,
δεδομένου ότι με την παράταση αυτή δεν θα υπάρχει υπέρβαση των ποσοτήτων του είδους που κατακυρώθηκαν στον
ανάδοχο και επομένως ούτε αύξηση του ποσού της σύμβασης και του ποσού προϋπολογισμού του Δήμου, σύμφωνα
με το υπ’ αριθμ. 10505/22-06-2020 Πρακτικό γνωμοδότησης της Επιτροπής Καλής Εκτέλεσης – Παραλαβής
Προμηθειών, όπως αποτυπώνεται στο εισηγητικό μέρος και συνοδεύει την παρούσα απόφαση ως αναπόσπαστο τμήμα
της.

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 30-06-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

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

