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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για προσφυγή στη διαδικασία
του κατεπείγοντος με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση,
σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την
προμήθεια ειδών για τον περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού (τροφοδοχεία και σακούλες για διανομή
συσσιτίου).

Αριθμός Απόφασης:
172
Χολαργός σήμερα την 9η του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, ώρα 9.00 π.μ.
και μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης
κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
(ΦΕΚ 55/τ .Ά/11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου
αυτής που επιδόθηκε την 4-6-2021, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ.:
Παρόντες

Απόντες

Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη, Πρόεδρος
Μιχάλης Τράκας
Ειρήνη Βεντουζά
Γεώργιος Ανυφαντής
Χρήστος Πετράκης
Νικόλαος Καραγιάννης
Μιχάλης Υφαντής
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Χαράλαμπος Στάικος
Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.
Η Πρόεδρος κ. Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη, εισηγούμενη το θέμα, είπε:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. ζ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010)
«Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων» «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι
συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και
διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές
και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:…… ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις
συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην
των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και
των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την έγκριση
και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν.
4412/2016
Στον Δήμο μας υπάρχει ανάγκη για προμήθεια τροφοδοχείων μίας χρήσης, κατάλληλα για
διατροφικό περιεχόμενο και χάρτινες σακούλες για διανομή συσσιτίου σε ευάλωτες και
ευπαθείς ομάδες, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 12021104 μελέτη του Τμήματος Κοινωνικής
Φροντίδας και Πολιτικών Ισότητας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 581,14 €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% . Η ανάγκη αυτή προέκυψε καθώς λόγω της
πανδημίας του κορωνοϊού covid-19 το Τμήμα Κοινωνικής Φροντίδας και Πολιτικών
Ισότητας ανέλαβε για ένα διάστημα τις διανομές συσσιτίων.
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Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 2 γ και 32 Α του Ν. 4412/2016 «32….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.»
«32 Α 1.Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 22, περί κανόνων
που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες, του άρθρου 36, περί υποχρέωσης χρήσης και
λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, της παρ. 1 του άρθρου 72, περί εγγυήσεων, και των παρ. 1 έως 4
του άρθρου 79, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, οι ακόλουθες περιπτώσεις
του άρθρου 32, περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση: ….
β) όπου η ανάθεση έχει επείγοντα χαρακτήρα σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 2, …
2.Στις περιπτώσεις του άρθρου 32, περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση, η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης διεξάγεται σύμφωνα με όσα
ορίζονται στους όρους της πρόσκλησης, όπου υπάρχει, και η αξιολόγηση των προσφορών
μπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης. Η διαδικασία της
διαπραγμάτευσης γίνεται από γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συγκροτείται από την
αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 221, περί οργάνων διενέργειας
ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων, και εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο
για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης. …..»
Ο Δήμος μας με την υπ΄ αρ. 30528/2019 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 19PROC006123053)
προκήρυξε ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του
κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α καθώς και
γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α και Δ.Ο.Π.Α.Π,
διάρκειας δύο (2) ετών, με δικαίωμα προαίρεσης, ο οποίος ολοκληρώθηκε και έχουν
συναφθεί οι σχετικές συμβάσεις, αλλά δεν θα μπορούσε να έχει προβλεφθεί η ανάγκη
προμήθειας των ειδών που αναφέρονται στην υπ΄ αρ. 12021104 μελέτη του Τμήματος
Κοινωνικής Φροντίδας και Πολιτικών Ισότητας, κατά τον χρόνο σύνταξη της σχετικής
μελέτης.
Το Τμήμα Κοινωνικής Φροντίδας και Πολιτικών Ισότητας συνέταξε την υπ’ αρ. 12021104
μελέτη στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020
και τις σχετικές οδηγίες και εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. Η μελέτη αφορά στην
προμήθεια τροφοδοχείων μίας χρήσης, κατάλληλα για διατροφικό περιεχόμενο και χάρτινες
σακούλες για διανομή συσσιτίου σε ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες.
Για τα συγκεκριμένα είδη δημιουργείται η ανάγκη προσφυγής στη διαδικασία
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης η οποία
συναντά νόμιμο έρεισμα στην περίπτωση του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ του Ν. 4412/2016
και δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα και αμέλεια των υπηρεσιών του Δήμου καθότι:
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•

Η πανδημία του κορωνοϊού covid-19 είναι ένα απρόβλεπτο γεγονός

•

Το Τμήμα Κοινωνικής Φροντίδας και Πολιτικών Ισότητας ανέλαβε για ένα
διάστημα τις διανομές συσσιτίων λόγω των περιορισμών που επιβλήθηκαν και της
οικονομικής δυσπραγίας των νοικοκυριών.

•

Δεν υπήρχε δυνατότητα να προβλεφθούν οι ανάγκες που αποτυπώνονται στην
12021104 μελέτη κατά την εκκίνηση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων
προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου και
του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α καθώς και γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου και
των Ν.Π.Δ.Δ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α και Δ.Ο.Π.Α.Π, διάρκειας δύο (2) ετών, με δικαίωμα
προαίρεσης (υπ΄ αρ. 30528/2019 διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 19PROC006123053)

Σε συνέχεια των ανωτέρω στάλθηκε η υπ’ αρ. 9692/01-06-2021 πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την συγκέντρωση προσφορών για την προμήθεια τροφοδοχείων μίας
χρήσης, κατάλληλα για διατροφικό περιεχόμενο και χάρτινες σακούλες για διανομή
συσσιτίου σε ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες. Συγκεντρώθηκαν προσφορές οι οποίες
αξιολογήθηκαν από την αρμόδια επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 79/2021
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΙ0ΧΩΞ1-ΨΙΥ).

Ύστερα από τα παραπάνω, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις:
•

Του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

•

Του άρθρου 32 και 32 Α του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

•

Την υπ΄ αρ. 12021104 μελέτη του Τμήματος Κοινωνικής Φροντίδας και
Πολιτικών Ισότητας

•

Την υπ’ αρ. 477/2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΑΧΕΩΞ183Χ).

•

Το από 03/06/2021 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης

•

Την ανάγκη προμήθειας τροφοδοχείων μίας χρήσης, κατάλληλα για διατροφικό
περιεχόμενο και χάρτινες σακούλες για διανομή συσσιτίου σε ευάλωτες και
ευπαθείς ομάδες

Εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή όπως :
1. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ΄ αρ. 12021104 μελέτης του Τμήματος
Κοινωνικής Φροντίδας και Πολιτικών Ισότητας για την προμήθεια τροφοδοχείων
μίας χρήσης, κατάλληλα για διατροφικό περιεχόμενο και χάρτινες σακούλες για
διανομή συσσιτίου σε ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες
2. Εγκρίνει την προσφυγή στην διαδικασία του κατεπείγοντος με διαπραγμάτευση
χωρίς δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την εν
λόγω προμήθεια
3. Εγκρίνει το από 03/06/2021 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών
3
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4. Αναθέσει την προμήθεια των ειδών α/α 1 (Τροφοδοχείο αλουμινίου μιας χρήσης με
καπάκι, κατάλληλο για διατροφικό περιεχόμενο, χωρητικότητας 750gr), α/α 2
(Σακούλες χάρτινες 50 εκ.), και α/α 3 (Σακούλες χάρτινες 80 εκ.) της 12021104
μελέτης στην εταιρεία «ΙΜΠΡΑΗΜ ΜΑΜΝΤΟΥΧ», με ΑΦΜ 035377915 και ΔΟΥ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ- ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
έναντι του ποσού των 581,14€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
5. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6495.0008 προϋπολογισμού 2021
6. Οι παραδόσεις των ειδών θα πραγματοποιηθούν κατόπιν συνεννόησης με το
Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Παπάγου – Χολαργού έως την 15η Ιουνίου 2021.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού
έλαβε υπόψη της:
•

Την εισήγηση της Προέδρου

•

Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

•

Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

1. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ΄ αρ. 12021104 μελέτης του Τμήματος
Κοινωνικής Φροντίδας και Πολιτικών Ισότητας για την προμήθεια τροφοδοχείων
μίας χρήσης, κατάλληλα για διατροφικό περιεχόμενο και χάρτινες σακούλες για
διανομή συσσιτίου σε ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες, ως ακολούθως:
2. Εγκρίνει την προσφυγή στην διαδικασία του κατεπείγοντος με διαπραγμάτευση
χωρίς δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, για την εν
λόγω προμήθεια
3. Εγκρίνει το από 03/06/2021 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών
4. Αναθέτει την προμήθεια των ειδών α/α 1 (Τροφοδοχείο αλουμινίου μιας χρήσης με
καπάκι, κατάλληλο για διατροφικό περιεχόμενο, χωρητικότητας 750gr), α/α 2
(Σακούλες χάρτινες 50 εκ.), και α/α 3 (Σακούλες χάρτινες 80 εκ.) της 12021104
μελέτης στην εταιρεία «ΙΜΠΡΑΗΜ ΜΑΜΝΤΟΥΧ», με ΑΦΜ 035377915 και ΔΟΥ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ- ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
έναντι του ποσού των 581,14€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
5. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6495.0008 προϋπολογισμού 2021
6. Οι παραδόσεις των ειδών θα πραγματοποιηθούν κατόπιν συνεννόησης με το
Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Παπάγου – Χολαργού έως την 15η Ιουνίου 2021.
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Χολαργός 20-05-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Περικλέους 55, 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ
:12021104

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ
ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (ΤΡΟΦΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ)
006495.0008 «δαπάνες για την κάλυψη
Κ.Α.
αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του
κορονοϊού COVID-19 από ιδίους πόρους»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 468,66 €
+ ΦΠΑ 24% : 83,85€
Συνολική δαπάνη : 581,14 €
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ
ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
(ΤΡΟΦΟΔΟΧΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ)
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 12021104

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Το Τμήμα Κοινωνικής Φροντίδας και Πολιτικών Ισότητας συνέταξε την παρούσα μελέτη
στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,
σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020 και τις
σχετικές οδηγίες και εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.
Η μελέτη αφορά στην προμήθεια τροφοδοχείων μίας χρήσης, κατάλληλα για διατροφικό
περιεχόμενο και χάρτινες σακούλες για διανομή συσσιτίου σε ευάλωτες και ευπαθείς
ομάδες.
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απ’ ευθείας ανάθεση για τα
τμήματα , από τα οποία απαρτίζεται.
Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 581,14

€

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, και θα βαρύνει τον Κ.Α 00.6495.0008 «δαπάνες
για την κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 από
ιδίους πόρους».
Η παρούσα προμήθεια διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:
α. το 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
β. του N. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006),
γ. του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010)
δ. της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
Η προμήθεια των ειδών θα πραγματοποιηθεί έως την 15η Ιουνίου 2021.
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ
ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
(ΤΡΟΦΟΔΟΧΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ)
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 12021104

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ
A/
A

1

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τροφοδοχείο
αλουμινίου μιας χρήσης
με καπάκι ,κατάλληλο
για διατροφικό
περιεχόμενο,
χωρητικότητας 750gr

60 ΠΑΚΕΤΑ
ΤΩΝ 50
ΤΕΜΑΧΙΩΝ

2

Σακούλες χάρτινες 50 εκ.

8 κιλά

3

Σακούλες χάρτινες 80 εκ

14 κιλά
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

6,04€

449,38

4,83€

47,91€

4,83€

83,85€
468,66 €
112,48 €
581,14 €

Θεωρήθηκε
Χολαργός, 20-05-2021

Η συντάξασα,

Κων/να Κοπανέζου

Η Προϊσταμένη
Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας-ΠαιδείαςΑθλητισμού και Πολιτισμού

Β.Παπαδέλη
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Η Πρόεδρος

Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη
Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Επικοινωνίας

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.
2.
3.
4.
5.

Ειρήνη Βεντουζά
Χρήστος Πετράκης
Μιχάλης Υφαντής
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Χαράλαμπος Στάικος
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