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Από το αριθ.12/16-4-2020 πρακτικό, έκτακτης, δια περιφοράς συνεδρίασης, της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 98

Περίληψη
Επιλογή της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη
δημοσίευση,
έγκριση
τεχνικών
προδιαγραφών της μελέτης Π4/2020 της διεύθυνσης
Κ.Π.Α.Π.Π., έγκριση όρων διαπραγμάτευσης της μελέτης
Π4/2020 της διεύθυνσης Κ.Π.Α.Π.Π., συγκρότηση
τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης.

Στην Ξάνθη, σήμερα 16 Απριλίου 2020, ημέρα Μ. Πέμπτη και ώρα έναρξης 09:00 – 11:00 ώρα λήξης, συνήλθε
σε έκτακτη, διά περιφοράς συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.9579/15-4-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Εμμανουήλ Τσέπελη, Δημάρχου Ξάνθης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσης του», την αριθμ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, την αριθμ.40/-31-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ
και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να
συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 5 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Τσέπελης Εμμανουήλ (Πρόεδρος)
4. Μπεκήρ Ογλού Σουά
2. Ελευθεριάδης Απόστολος
5. Φανουράκης Εμμανουήλ
3. Ζερενίδης Ιωάννης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
3. Παπαχρόνης Ιωάννης
2. Παπαδόπουλος Κυριάκος
4. Σταυρακάρας Παναγιώτης
(οι οποίοι αν και προσκλήθηκαν, δεν συμμετείχαν στη διά περιφοράς συνεδρίαση)
Ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Τσέπελης, κήρυξε την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης και αφού
αναφέρθηκε στο κατεπείγον της συνεδρίασης λόγω στενών χρονικών περιθωρίων, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του»,
την αριθμ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, την αριθμ.40/-31-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, ζήτησε από τα μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής να αποφανθεί για το κατεπείγον των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
1. Έγκριση ή μη πρακτικού τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, όπως ορίστηκε
με την αριθμ. 96/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
2. Επιλογή της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,β)έγκριση τεχνικών
προδιαγραφών της μελέτης Π4/2020 της διεύθυνσης Κ.Π.Α.Π.Π. ,γ)έγκριση όρων διαπραγμάτευσης
της μελέτης Π4/2020 της διεύθυνσης Κ.Π.Α.Π.Π. ,δ)συγκρότηση τριμελούς επιτροπής
διαπραγμάτευσης.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της
 την εισήγηση του προέδρου,
 την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10
 τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019,
 το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης
Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του»,
 την αριθμ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ,
 την αριθμ.40/-31-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ
 τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 77 του Ν.4555/18 και ισχύει
 το περιεχόμενο του θέματος το οποίο πρέπει να συζητηθεί λόγω της κατεπείγουσας φύσης του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Τη συζήτηση του θέματος που αφορά την «Επιλογή της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση,β)έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης Π4/2020 της διεύθυνσης
Κ.Π.Α.Π.Π. ,γ)έγκριση όρων διαπραγμάτευσης της μελέτης Π4/2020 της διεύθυνσης Κ.Π.Α.Π.Π.
,δ)συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης.» λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, που
προκύπτει από τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης του ζητήματος.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθμ.πρωτ.9575/15-04-2020 εισήγηση
του Αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
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1. Τις Π.Ν.Π.(ΦΕΚ Α/55/11-03-2020, Π.Ν.Π.(ΦΕΚ Α/64/14-03-2020, Π.Ν.Π.(ΦΕΚ Α/68/20-032020 άρθρο 37 παρ.10, «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19….. .
2. Το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018: «Δεν απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για
την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής
υπηρεσίας. […]»
3. Το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ.θ και ιδ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «[…]θ) Αποφασίζει την
κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής
δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς
επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας
αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού
πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.
[…]»
4. Την παρ.2 του άρθρου 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.»
5. Το άρθρο 32Α του Ν.4412/2016: «Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής των άρθρων 22
παράγραφοι
1,
36,
72
παράγραφος
1
περίπτωση
α΄, 79 παράγραφοι 1 έως 4, και 221 παράγραφοι 8 και 9, οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32:
α) όπου η δυνατότητα ανάθεσης περιορίζεται σε έναν προκαθορισμένο συμμετέχοντα, σύμφωνα με
την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2, με την παράγραφο 3, με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4
και
την
παράγραφο
6,
β) λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της ανάθεσης σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2,
ή
γ) λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της συναλλαγής στην περίπτωση προμηθειών που είναι
εισηγμένες και αγοράζονται σε χρηματιστήριο εμπορευμάτων σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της
παραγράφου
4.
Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ η διαδικασία διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους της
πρόσκλησης, όπου υπάρχει, και η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο με
την ανάθεση της σύμβασης. Στην περίπτωση γ΄ δεν απαιτείται προηγούμενη πρόσκληση και η
διαδικασία διεξάγεται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συναλλαγής. Η διαδικασία της
διαπραγμάτευσης γίνεται από τριμελές όργανο, το οποίο συγκροτείται από την Αναθέτουσα
Αρχή και εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την
ανάθεση της σύμβασης»
6. Το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν
την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61.»
7. Την υπ’αριθ.23/2020 εγκύκλιο του Υπ.Εσωτερικών παρ.2,περ.β «καταγραφή των απόρων και
οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του δήμου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από
τις οικίες τους και αδυνατούν να εξυπηρετηθούν κατά δήλωσή τους» & περ.δ «δωρεάν προσφορά
φαρμακευτικής περίθαλψης και ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους της περ.β.»,
8. Το υπ’αριθ.18919/18-03-2020 έγγραφο του Υπ.Εσωτερικών.
9. Την απόφαση 20210/27-3-2020 του Υπ.Εσωτ.παρ.Β «Με τα ανωτέρω ποσά οι Δήμοι μπορούν να
χρηματοδοτήσουν ενέργειες όπως:α)ανάθεση υπηρεσιών απολύμανσης εντός και πέριξ καταυλισμών
Ρομά, β)…………, γ)……………….,δ)κάθε άλλο πρόσφορο μέτρο που κρίνει ο οικείος ΟΤΑ για τη
διαφύλαξη της δημόσιας υγείας εντός και πέριξ των καταυλισμών.
10. Το πρωτογενές αίτημα 9560/15-04-2020.
11. Την μελέτη Π4/2020 της διεύθυνσης Κ.Π.Α.Π.Π.
12. Την αναφορά με αρ.πρωτ.9574/15-04-20 του αναπληρωτή προϊσταμένου του τμήματος λογιστηρίου
& προμηθειών.
13. Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης με αριθμούς 321/2020,336/2020.
14. Την ανάγκη συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής για την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση του αντικειμένου των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.4412/2016 άρθρο 32 &32Α.
15. Τους υπηρετούντες υπαλλήλους στο Δήμο Ξάνθης.
-Επιλογή της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο
32 &32Α του Ν.4412/16 λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης για την αντιμετώπιση των συνεπειών του
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κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
-Έγκριση των τεχικών προδιαγραφών της της μελέτης Π4/2020 της διεύθυνσης Κ.Π.Α.Π.Π.
- Έγκριση όρων διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την οικονομικότερη προσφορά της μελέτης Π4/2020
της διεύθυνσης Κ.Π.Α.Π.Π.
-Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης. (προκειμένου να συγκροτηθεί τριμελής Επιτροπή
για την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του αντικειμένου των συμβάσεων
προμηθειών, παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή, τον ορισμό υπαλλήλων του
Δήμου μας, ως μελών στην Επιτροπή, τους κάτωθι 1.Ζολώτας Αργύριος ως πρόεδρος της επιτροπής με
αναπληρωτή την Πανταζόγλου Αθανασία 2.Μπαρμπαλέξη Ευδοκία με αναπληρώτρια την
Ντουλοπούλου Μαρία 3.Μαυρομάτη Αικατερίνη με αναπληρωτή τον Μισιρλίδη Παναγιώτη).
Η Επιτροπή θα έχει την εξής αρμοδιότητα:
θα αιτηθεί από τους υποψήφιους αναδόχους την μεγαλύτερη δυνατή έκπτωση επι των τιμών της υπ΄αριθ
μελέτης Π4/2020 της διεύθυνσης Κ.Π.Α.Π.Π. και θα προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Ξάνθης τον υποψήφιο ανάδοχο ή υποψήφιους αναδόχους ο οποίος ή οι οποίοι θα έχουν προσφέρει την
μεγαλύτερη δυνατή έκπτωση επι των τιμών της υπ΄αριθ μελέτης Π4/2020 της διεύθυνσης Κ.Π.Α.Π.Π. ανά
ομάδα προϊόντων όπως περιγράφονται στην προ αναγραφόμενη μελέτη.Εισηγούμαι θετικά για τα
παραπάνω θέματα».
Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Την Επιλογή της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το
άρθρο 32 &32Α του Ν.4412/16 λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης για την αντιμετώπιση των συνεπειών του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Β) Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης Π4/2020 της διεύθυνσης Κ.Π.Α.Π.Π., όπως
ακριβώς επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος, της παρούσης απόφασης.
Γ) Την έγκριση των όρων διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την οικονομικότερη προσφορά της μελέτης
Π4/2020 της διεύθυνσης Κ.Π.Α.Π.Π.
Δ) Τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης, αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου
Ξάνθης: Ζολώτα Αργύριο, ως πρόεδρος της επιτροπής, Μπαρμπαλέξη Ευδοκία και Μαυρομάτη
Αικατερίνη, με αντίστοιχους αναπληρωτές τους υπαλλήλους του Δήμου Ξάνθης: Πανταζόγλου Αθανασία,
Ντουλοπούλου Μαρία και Μισιρλίδη Παναγιώτη).
Η Επιτροπή θα έχει την εξής αρμοδιότητα:
θα αιτηθεί από τους υποψήφιους αναδόχους την μεγαλύτερη δυνατή έκπτωση επι των τιμών της υπ΄αριθ
μελέτης Π4/2020 της διεύθυνσης Κ.Π.Α.Π.Π. και θα προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Ξάνθης τον υποψήφιο ανάδοχο ή υποψήφιους αναδόχους ο οποίος ή οι οποίοι θα έχουν προσφέρει την
μεγαλύτερη δυνατή έκπτωση επι των τιμών της υπ΄αριθ μελέτης Π4/2020 της διεύθυνσης Κ.Π.Α.Π.Π. ανά
ομάδα προϊόντων όπως περιγράφονται στην προ αναγραφόμενη μελέτη.
…………………………………………………………………………………………………………..………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Εμμανουήλ Τσέπελης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 16-4-2020
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
α.α.
Αικατερίνη Τσαπαδίκου

