
 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ         ΑΛΑΟΡΖΡΔΝ 

ΛΝΚΝΠ ΑΡΡΗΘΖΠ 

ΓΖΚΝΠ ΑΘΖΛΑΗΥΛ 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ 

20η ΠΛΔΓΟΗΑΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 

ΡΖΠ 16.04.2020 

Πήκεξα ηελ Ξέμπηη 16 ηνπ κελφο Αππιλίος 2020 θαη ψξα 15:00 ζπλήιζε ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζε 

έθηαθηε ζπλεδξίαζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο, χζηεξα απφ ηε κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 

085506/15.04.2020 (ημεπομηνία γνυζηοποίηζηρ: 15.04.2020) 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 

Γ. ΚΞΟΝΙΗΑΠ 

Ζ. ΘΑΠΗΓΗΑΟΖΠ 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ 

ΡΑΘΡΗΘΝ ΚΔΙΝΠ 

»     » 

»     » 

»     » 

»     » 

»     » 

»     » 

»     » 

»     » 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ 

ΓΖΚ. ΠΚΒΝΙΝΠ 

ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ 

ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ 

ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ 

ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ 

ΑΛΡΗΓΖΚΑΟΣΝΠ 

ΓΖΚ. ΠΚΒΝΙΝΠ 

ΓΖΚ. ΠΚΒΝΙΝΠ 

ΓΖΚ. ΠΚΒΝΙΝΠ 

Σξέε Γξακκαηέα εθηέιεζε ν Ξξντζηάκελνο ηνπ Ρκήκαηνο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη Δπηηξνπήο 

Ξνηφηεηαο Εσήο, θ. Λ. Θαξαληθφιαο. 

Γεδνκέλνπ φηη ζηε ζπλεδξίαζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο, ζπκκεηείραλ 9 Ρακηικά Κέλη (επί ζπλφινπ 10) 

θαη ν Ξπόεδπορ, δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία. 

Ρν Ραθηηθφ Κέινο θ. Π. Ιάκπξνπ πξνζθιήζεθε λφκηκα κε ηελ σο άλσ πξφζθιεζε θαη δελ ζπκκεηείρε 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 479  

 

Πρόεδρος: Δηζάγεηαη ην εκ ηηρ εκεξήζηαο δηάηαμεο 7ο 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) «Θαηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ 

Covid-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ» (ΦΔΘ Α΄ 55), ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ απφ 

01.04.2020 εηδηθή αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κε ζέκα «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 παξνρή ηεο ππεξεζίαο 

“ΑΞΝΙΚΑΛΠΖ ΘΡΗΟΗΥΛ ΘΑΗ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑΠ ΓΖΚΝ ΑΘΖΛΑΗΥΛ” 

ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 193.248,42€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 24%, β) ηελ έγθξηζε ηνπ 

πιήξνπο ηεχρνπο ηεο κειέηεο θαη ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γηεχζπλζεο Ξξαζίλνπ θαη 

Αζηηθήο Ξαλίδαο θαη γ) ηε ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Ξξνζθνξψλ ηνπ άξζξνπ 

32α ηνπ Λ.4412/2016». 

ΑΔΑ: Ω99ΦΩ6Μ-ΤΡΒ



 

Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή έιαβε ππφςε ηεο: 

1. Νιφθιεξν ηνλ ζρεηηθφ θάθειν ηνπ δηαγσληζκνχ. 

2. Ρν απφ 15.04.2020 αίηεκα ηεο Γ/νζηρ Ξπαζίνος & Αζηικήρ Ξανίδαρ. 

3. Ρν απφ 16.04.2020 κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηεο Γ/νζηρ Γιασείπιζηρ & Ανάπηςξηρ 

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

Ξξνζθνξψλ. 

4. Ρν κε Α.Ξ.085540/15.04.2020 εηζεγεηηθφ έγγξαθν ηεο Γ/νζηρ Ξπομηθειών & Αποθηκών, 

Ρμήμα Γιαδικαζιών Πύνατηρ Γημοζίυν Πςμβάζευν. 

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

6. Ρελ αποσή επί ηεο απφθαζεο ηνπ Ραθηηθνχ Κέινπο θ. Θ. Αλεξίος. 

7. Ρελ καηατήθιζη ηεο απφθαζεο απφ ην Ραθηηθφ Κέινο θ. Ζ. Θαζιδιάπη. 

8. Ρηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72 θαη 75 ηνπ Λ.3852/2010 θαη ηνπ Λ.4412/2016, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ, ηελ απφ 11.03.2020 Ξξάμε Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ (ΞΛΞ) 

«Θαηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ 

COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ» (ΦΔΘ Α΄ 55), ηελ απφ 14.03.2020 

Ξξάμε Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ (ΞΛΞ) «Θαηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο αλάγθεο 

πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19» (ΦΔΘ Α΄ 64), ηελ απφ 20.03.2020 Ξξάμε 

Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ (ΞΛΞ) «Θαηεπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ 

θηλδχλνπ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, ηε ζηήξημε ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο» (ΦΔΘ Α΄ 68), ηελ απφ 30.03.2020 Ξξάμε Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ (ΞΛΞ) «Κέηξα 

αληηκεηψπηζεο ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ Covid-19 θαη άιιεο θαηεπείγνπζεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ Α΄ 

75), ηελ απφ 13.04.2020 Ξξάμε Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ (ΞΛΞ) «Κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ ζπλερηδφκελσλ ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ Covid-19 θαη άιιεο θαηεπείγνπζεο 

δηαηάμεηο» (ΦΔΘ Α΄ 84) θαη ηηο κε αξ. πξση. 18318/13.03.2020 (ΑΓΑ: 9ΙΞΣ46ΚΡΙ6-1ΑΔ) θαη 

20930/31.03.2020 (ΑΓΑ: 6ΥΞ46ΚΡΙ6-50Τ) εγθπθιίνπο ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. 

 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ  

 

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) «Θαηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο 

εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID–19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ» (ΦΔΘ Α΄ 55), ζε 

ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ απφ 01.04.2020 εηδηθή αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κε ζέκα «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 παξνρή ηεο 

ππεξεζίαο “ΑΞΝΙΚΑΛΠΖ ΘΡΗΟΗΥΛ ΘΑΗ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑΠ ΓΖΚΝ 

ΑΘΖΛΑΗΥΛ”, ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 193.248,42€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 24%. 

 

Β. Δγθξίλεη ην πιήξεο ηεχρνο ηεο κειέηεο θαη ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο Γ/λζεο Ξξαζίλνπ & 

Αζηηθήο Ξαλίδαο γηα ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία. 

 

Γ. Ππγθξνηεί ηξηκειή Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο & Αμηνιφγεζεο Ξξνζθνξψλ ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, 

απνηεινχκελε απφ ηνπο θάησζη: 

 

 

 

ΑΔΑ: Ω99ΦΩ6Μ-ΤΡΒ



Ρακηικά Κέλη 

 ΣΟΖΠΡΝ ΚΑΟΘΝΙΖ ηνπ ΓΔΥΟΓΗΝ – θιάδνπ ΡΔ ΡΔΣΛΝΙΝΓΥΛ ΓΔΥΞΝΛΗΑΠ 

 ΓΔΥΟΓΗΝ ΚΝΓΑΡΠΝ ηνπ ΑΓΑΚΑΛΡΗΝ – θιάδνπ ΞΔ ΓΔΥΞΝΛΥΛ 

 ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ ΒΑΓΓΔΙΝΞΝΙΝ ηνπ ΓΖΚΖΡΟΗΝ – θιάδνπ ΞΔ ΓΔΥΞΝΛΥΛ 

 

Αναπληπυμαηικά Κέλη 

 ΔΑΓΓΔΙΗΑ ΘΑΚΞΗΡΠΖ ηνπ ΒΑΠΗΙΔΗΝ – θιάδνπ ΡΔ ΡΔΣΛΝΙΝΓΥΛ ΓΔΥΞΝΛΗΑΠ 

 ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝ ΠΡΑΚΑΡΗΑΓΖ ηνπ ΑΛΡΥΛΗΝ – θιάδνπ ΡΔ ΡΔΣΛΝΙΝΓΥΛ ΓΔΥΞΝΛΗΑΠ 

 ΒΑΙΔΛΡΗΛΑ ΚΑΠΡΑΘΑ ηνπ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝ – θιάδνπ ΞΔ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ 

 

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

ΔΑΓΓΔΙΗΑ ΘΑΚΞΗΡΠΖ. 

 

 

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.ΑΜΗΥΡΖΠ  Δ.ΘΑΙΑΚΞΝΘΑΠ 

Γ.Σ.ΑΞΝΠΡΝΙΝΞΝΙΝΠ  Θ.ΑΙΔΜΗΝ 

Γ.ΚΞΟΝΙΗΑΠ  Ζ.ΘΑΠΗΓΗΑΟΖΠ 

Λ.ΘΑΟΑΛΗΘΝΙΑΠ 

 

ΑΔΑ: Ω99ΦΩ6Μ-ΤΡΒ
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