
 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ         ΑΛΑΟΡΖΡΔΝ 

ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ 

ΓΖΚΝΠ ΑΘΖΛΑΗΩΛ 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ 

43η ΠΛΔΓΟΗΑΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 

ΡΖΠ 09.09.2020 

Πήκεξα ηελ Ρεηάπηη 09 ηνπ κελφο Πεπηεμβπίος 2020 θαη ψξα 14:00 ζπλήιζε ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

ζε έκηακηη ζπλεδξίαζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο, χζηεξα απφ ηε κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 

199366/08.09.2020 (ημεπομηνία γνυζηοποίηζηρ: 08.09.2020) πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο, 

κε ηελ εμήο ζχλζεζε: 

Θ. Ξ. ΚΞΑΘΝΓΗΑΛΛΖΠ 

Κ. ΓΑΠΘΑΙΑΘΖ (Αληηπξφεδξνο) 

Λ. ΑΒΟΑΚΗΓΖΠ 

Δ. ΠΘΗΑΓΑΠ 

Β. ΑΜΗΥΡΖΠ 

Δ. ΘΑΙΑΚΞΝΘΑΠ 

Γ. Σ. ΑΞΝΠΡΝΙΝΞΝΙΝΠ 

Θ. ΑΙΔΜΗΝ 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ 

ΡΑΘΡΗΘΝ ΚΔΙΝΠ 

»     » 

»     » 

»     » 

»     » 

»     » 

»     » 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ 

ΓΖΚ. ΠΚΒΝΙΝΠ 

ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ 

ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ 

ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ 

ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ 

ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ 

ΓΖΚ. ΠΚΒΝΙΝΠ 

Σξέε Γξακκαηέα εθηέιεζε ν Ξξντζηάκελνο ηνπ Ρκήκαηνο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη Δπηηξνπήο 

Ξνηφηεηαο Εσήο, θ. Γ. Βαιιηάλνο. 

Γεδνκέλνπ φηη ζηε ζπλεδξίαζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο, ζπκκεηείραλ 7 Ρακηικά Κέλη θαη ν Ξπόεδπορ, 

δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία. 

Ρα Ραθηηθά Κέιε θ. Γ. Κπξνχιηαο, Ζ. Θαζηδηάξεο θαη Π. Ιάκπξνπ πξνζθιήζεθαλ λφκηκα κε ηελ σο άλσ 

πξφζθιεζε θαη δελ ζπκκεηείραλ ζηε ζπλεδξίαζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο. 

Ρα Αλαπιεξσκαηηθά Κέιε θ.θ. Θ. Γνκάδνπ, Λ. Καθξφπνπινο, Α. Έβεξη-Αιβέξηε, Α. Ονθνθχιινπ, Ο. 

Αμειφο, Ο. Κπέε-Θαξακπφηζνπ, Α. Ατβαηίδεο, Σ. Βνπξδνπκπάο πξνζθιήζεθαλ λφκηκα κε ηελ σο άλσ 

πξφζθιεζε. 

 

ΞΟΑΜΖ 1167  

 

Πρόεδρος: Δηζάγεηαη ην εκ ηηρ εκεξήζηαο δηάηαμεο 2ο ζέκα: «Ιήςε απφθαζεο γηα: α) ηελ έγθξηζε ηεο 

πξνζθπγήο ζηελ εμαηξεηηθή δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, ρσξίο ηε 

ρξήζε ΔΠΖΓΖΠ θαηά ηελ πεξ. γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Λ.4412/2016 (Α΄ 147), ζχκθσλα θαη 

κε ηελ παξ. 3 εδ. α΄θαη β΄ ηνπ άξζξνπ 10 ηεο απφ 11.03.2020 Ξξάμεο Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ 

(ΞΛΞ) (ΦΔΘ Α΄ 55), γηα ηελ “Ξξνκήζεηα πιηθψλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ - Θαηεπείγνληα κέηξα 

αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο 

πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ", ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ απφ 1ε Απξηιίνπ 2020 Αλαθνίλσζε ηεο 

Δπηηξνπήο - “Νδεγίεο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ πιαηζίνπ γηα ηηο δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο ζηελ θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θξίζε ηεο λφζνπ COVID – 19’’, γηα 

ηελ “ΔΞΔΗΓΝΠΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΚΑΠΘΩΛ ΞΝΙΙΑΞΙΩΛ ΣΟΖΠΔΩΛ, ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΦΙΑΜΖ ΑΞΝ 

ΡΝΛ ΛΔΝ ΘΝΟΩΛΝΪΝ COVID-19 ΡΩΛ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΩΛ ΡΝ ΓΖΚΝ ΑΘΖΛΑΗΩΛ”, εθηηκψκελεο 

αμίαο 33.920,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 6%, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηε 

ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ θαη ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο Γηεχζπλζεο Γηαρείξηζεο θαη Αλάπηπμεο 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη β) ηε ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Ξξνζθνξψλ ηνπ 

άξζξνπ 32α ηνπ Λ.4412/2016». 

ΑΔΑ: 6651Ω6Μ-167



 

Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή έιαβε ππφςε ηεο: 

1. Ρνλ θάθειν ηνπ δηαγσληζκνχ. 

2. Ρν κε Α.Ξ.195816/03.09.2020 αίηεκα ηεο Γ/νζηρ Γιασείπιζηρ & Ανάπηςξηρ Ανθπώπινος 

Γςναμικού. 

3. Ρν απφ 04.09.2020 κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηεο Γ/νζηρ Γιασείπιζηρ & Ανάπηςξηρ 

Ανθπώπινος Γςναμικού, πνπ αθνξά ζηε ζπγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο & Αμηνιφγεζεο 

Ξξνζθνξψλ. 

4. Ρν κε ΑΓΑΚ 20REQ007276155 2020-09-08 πξσηνγελέο αίηεκα ηεο Γ/νζηρ Γιασείπιζηρ & 

Ανάπηςξηρ Ανθπώπινος Γςναμικού, ην νπνίν εγθξίζεθε κε ηε κε ΑΓΑΚ 20REQ007276202 

2020-09-08 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο έηνπο 2020. 

5. Ρν κε Α.Ξ.199547/09.09.2020 εηζεγεηηθφ έγγξαθν ηεο Γ/νζηρ Ξπομηθειών & Αποθηκών, 

Ρμήμα Γιαδικαζιών Πύνατηρ Γημοζίυν Πςμβάζευν. 

6. Ρε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ζπδήηεζε ζχκθσλα κε ηα πξαθηηθά. 

7. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Λ.2690/1999, ησλ άξζξσλ 1 θαη 19 ηνπ Λ.3213/2003 πεξί 

ππνρξέσζεο ππνβνιήο Γήισζεο Ξεξηνπζηαθήο Θαηάζηαζεο (ΓΞΘ) θαη Γήισζεο Νηθνλνκηθψλ 

Ππκθεξφλησλ (ΓΝΠ), ησλ άξζξσλ 32 θαη 35 ηνπ Λ.3584/2007, ησλ άξζξσλ 72 θαη 75 ηνπ 

Λ.3852/2010, ηνπ Λ.4412/2016, ηνπ Λ.4682/2020 κε ηνλ νπνίν θπξψζεθε ε απφ 11.03.2020 

Ξξάμε Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ (ΞΛΞ) θαη ε απφ 14.03.2020 Ξξάμε Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ 

(ΞΛΞ), ηνπ Λ.4683/2020 κε ηνλ νπνίν θπξψζεθε ε απφ 20.03.2020 Ξξάμε Λνκνζεηηθνχ 

Ξεξηερνκέλνπ (ΞΛΞ), ηνπ Λ.4684/2020 κε ηνλ νπνίν θπξψζεθε ε απφ 30.03.2020 Ξξάμε 

Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ (ΞΛΞ) θαη ηνπ Λ.4690/2020 κε ηνλ νπνίν θπξψζεθε ε απφ 

13.04.2020 Ξξάμε Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ (ΞΛΞ), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ, θαη ηηο κε 

αξ. πξση. 18318/13.03.2020 (ΑΓΑ: 9ΙΞΣ46ΚΡΙ6-1ΑΔ) θαη 20930/31.03.2020 (ΑΓΑ: 

6ΥΞ46ΚΡΙ6-50Τ) θαη ΓΗΓΑΓ/Φ.69/122/οικ.14540/23.07.2020 (ΑΓΑ: 6ΝΜΘ46ΚΡΙ6-Η2Γ) 

εγθπθιίνπο ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. 

 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΩΛΑ  

 

Α. Δγθξίλεη ηελ πξνζθπγή ζηελ εμαηξεηηθή δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε 

δεκνζίεπζε, ρσξίο ηε ρξήζε ΔΠΖΓΖΠ θαηά ηελ πεξ. γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Λ.4412/2016 (Α΄ 

147), ζχκθσλα θαη κε ηελ παξ. 3 εδ. α΄θαη β΄ ηνπ άξζξνπ 10 ηεο απφ 11.03.2020 Ξξάμεο Λνκνζεηηθνχ 

Ξεξηερνκέλνπ (ΞΛΞ) (ΦΔΘ Α΄ 55), γηα ηελ “Ξξνκήζεηα πιηθψλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ - Θαηεπείγνληα 

κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 θαη ηεο 

αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ", ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ απφ 1ε Απξηιίνπ 2020 Αλαθνίλσζε 

ηεο Δπηηξνπήο - “Νδεγίεο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ πιαηζίνπ γηα ηηο 

δεκφζηεο ζπκβάζεηο ζηελ θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θξίζε ηεο λφζνπ COVID – 

19’’, γηα ηελ “ΔΞΔΗΓΝΠΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΚΑΠΘΩΛ ΞΝΙΙΑΞΙΩΛ ΣΟΖΠΔΩΛ, ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΦΙΑΜΖ 

ΑΞΝ ΡΝΛ ΛΔΝ ΘΝΟΩΛΝΪΝ COVID-19 ΡΩΛ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΩΛ ΡΝ ΓΖΚΝ ΑΘΖΛΑΗΩΛ”, 

εθηηκψκελεο αμίαο 33.920,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 6%, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, 

ηε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ θαη ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην κε 

Α.Ξ.195816/03.09.2020 αίηεκα/κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Γηαρείξηζεο θαη Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ. 

 

Β. Ππγθξνηεί ηξηκειή Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Ξξνζθνξψλ ηνπ άξζξνπ 32α ηνπ 

Λ.4412/2016, απνηεινχκελε απφ ηνπο θάησζη: 

 

Ρακηικά Κέλη 

 ΣΟΖΠΡΝ ΑΛΡΥΛΗΝ ηνπ ΑΛΓΟΔΑ – θιάδνπ ΞΔ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ 

 ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝ ΛΓΟΗΥΡΖ ηνπ ΓΖΚΖΡΟΗΝ – θιάδνπ ΞΔ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ 

 ΑΘΑΛΑΠΗΝ ΒΑΠΗΙΔΗΝ ηνπ ΒΑΠΗΙΔΗΝ – θιάδνπ ΡΔ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ 

ΑΔΑ: 6651Ω6Μ-167



 

Αναπληπυμαηικά Κέλη 

 ΑΓΓΔΙΗΘΖ ΘΞΟΗΥΡΖ ηνπ ΓΔΥΟΓΗΝ – θιάδνπ ΓΔ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ 

 ΓΖΚΖΡΟΝΙΑ ΡΠΗΝΚΙΔΜΖ ηνπ ΠΡΔΟΓΗΝ – θιάδνπ ΞΔ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ 

 ΔΙΔΛΖ ΚΞΑΟΚΞΔΟΖ ηνπ ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ – θιάδνπ ΡΔ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΙΝΓΗΠΡΗΘΝ 

 

Ξξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο νξίδεηαη ν θ. ΣΟΖΠΡΝΠ ΑΛΡΥΛΗΝ θαη Αλαπιεξψηξηα Ξξνέδξνπ ε θ. ΑΓΓΔΙΗΘΖ 

ΘΞΟΗΥΡΖ. 

 

Πύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηνπ άπθπος 1 και ηος άπθπος 19 ηος Λ.3213/2003, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, οι Ξπόεδποι, ηα ηακηικά και αναπληπυμαηικά μέλη όλυν ηυν 

επιηποπών διαγυνιζμών ππομηθειών, μελεηών και παποσήρ ςπηπεζιών (εθφζνλ ππεξβαίλνπλ ην 

πνζφ ησλ 150.000,00€ αλά δηαγσληζκφ) και όλυν ηυν επιηποπών διαγυνιζμών δημοζίυν έπγυν 

(εθφζνλ ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ 300.000,00€ αλά δηαγσληζκφ), είναι ςπόσπεοι για ηην ςποβολή 

Γήλυζηρ Ξεπιοςζιακήρ Θαηάζηαζηρ (ΓΞΘ) και Γήλυζηρ Νικονομικών Πςμθεπόνηυν (ΓΝΠ). 

 

Πχκθσλα δε, κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηνπ Λ.3213/2003, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, η Γήλυζη 

Ξεπιοςζιακήρ Θαηάζηαζηρ (ΓΞΘ) και η Γήλυζη Νικονομικών Πςμθεπόνηυν (ΓΝΠ) 

ςποβάλλονηαι απφ ηνπο ππφρξενπο μέζα ζε 90 ημέπερ απφ ηελ απφθηεζε ηεο ηδηφηεηάο ηνπο (αξρηθή 

δήισζε). 

 

Ρα επόμενα έηη η Γήλυζη Ξεπιοςζιακήρ Θαηάζηαζηρ (ΓΞΘ) ςποβάλλεηαι κάθε σπόνο θαηά ην 

δηάζηεκα ηεο ζεηείαο ηεο άζθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ή ηεο δηαηήξεζεο ηεο ηδηφηεηαο ησλ ππφρξεσλ 

θαη γηα ην επφκελν έηνο. Δηδηθά γηα ηνπο ππφρξενπο ησλ πεξηπηψζεσλ α’ έσο θαη ε’ θαη ηβ’ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ.3213/2003, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ε δήισζε ππνβάιιεηαη 

γηα 3 έηε κεηά απφ ηελ απψιεηα ηεο ηδηφηεηαο ή ηε ιήμε ηεο ζεηείαο. Ζ δήισζε ππνβάιιεηαη εληφο 

απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 3 κελψλ κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο. 

 

Κε εςθύνη ηος πποφζηαμένος ηηρ απμόδιαρ ςπηπεζίαρ θα ειδοποιηθούν αμελληηί για ηην 

επιλογή ηοςρ ηα ανυηέπυ ηακηικά και ηα αναπληπυμαηικά μέλη. 

 

Ζ άξλεζε ζπκκεηνρήο ηνπ εθιεγέληνο κέινπο ζην ζπιινγηθφ φξγαλν, ζπληζηά αδηθαηνιφγεηε απνρή απφ 

ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 θαη ην άξζξν 35 ηνπ Λ.3584/2007, κε 

απνθιεηφκελεο ελδερνκέλσο θαη ηεο πνηληθήο δηψμεσο, γηα παξάβαζε ησλ φξσλ ηνπ άξζξνπ 259 ηνπ 

Ξνηληθνχ Θψδηθα. (ΓλΛΠΘ 366/2012). 

 

 

Ζ θαζ’ χιελ αξκφδηα Γ/λζε εμνπζηνδνηείηαη φπσο πξνβεί ζε θάζε ηπρφλ πεξαηηέξσ ελέξγεηα επί ζθνπψ 

πινπνίεζεο ηνπ ελ ζέκαηη αληηθεηκέλνπ. 

 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ 
Ζ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ 

ΡΑ ΚΔΙΖ 
Ν ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ 

Θ.Ξ.ΚΞΑΘΝΓΗΑΛΛΖΠ 

Κ.ΓΑΠΘΑΙΑΘΖ  Λ.ΑΒΟΑΚΗΓΖΠ  Δ.ΠΘΗΑΓΑΠ 

Β.ΑΜΗΩΡΖΠ  Δ.ΘΑΙΑΚΞΝΘΑΠ 

Γ.Σ.ΑΞΝΠΡΝΙΝΞΝΙΝΠ  Θ.ΑΙΔΜΗΝ 

Γ.ΒΑΙΙΗΑΛΝΠ 
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