
  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 30ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την 30ην του μηνός  Νοεμβρίου του έτους  2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00΄ 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16956/26-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε τα θέματα 

της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δήμου. 

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,  

2. Ξυριδάκη Παντελή, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Μπονάτσο Χαράλαμπο,  

4. Γκιζελή Αλίκη,  

5. Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική, 

6. Παλαιολόγου Μαρία - Χριστίνα, 

7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη, 

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των 

κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου επτά (7) τακτικών μελών παρόντες ήταν 

έξι (6) και απών ένας (1) ήτοι: ο κ. Χαροκόπος Παντελής. 

Τον απόντα κ. Χαροκόπο Παντελή αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 

Χανακούλας Αθανάσιος ο οποίος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος Η.Δ. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, κατόπιν 

λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/2020) η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020) και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 163 (Α.Π. 33282/29-5-

2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ως  εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 

Ξυριδάκης Παντελής, Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική και Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Μούτσιος 

Γεώργιος. 
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Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ  14o Η.Δ. 

Έγκριση παροχής υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147), για 

την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης 

του κορωνοϊού COVID-19. 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 14-3-2020: 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ 

64/Α/14-3-2020) ισχύουν τα εξής: «Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και 

πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της 

παρούσας, οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της 

κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, να προβαίνει στη διαδικασία της απευθείας 

ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης των κτιρίων που υπάγονται 

στην αρμοδιότητά της, η χρονική διάρκεια των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες» όπως 

τροποποιήθηκε και επεκτάθηκε μέχρι 31/12/2020 με τα άρθρα 58 και 61 παρ.1 του Ν. 4722/2020. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το γεγονός ότι:  

α) παραμένει ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού λόγω συγχρωτισμού και υπάρχει ανάγκη της τήρησης 

των κανόνων αποστάσεων σε χώρους συνάθροισης κοινού, 

β) όπως προσφάτως κρίθηκε από το ΣτΕ (αλλά και των ανωτάτων δικαστηρίων της Ομοσπονδιακής 

Γερμανίας και της Γαλλίας) πως το συνταγματικό κατοχυρωμένο δικαίωμα στην ασφάλεια των πολιτών συνδέεται 

άμεσα με την υγεία, επικαλούμενο λόγους δημοσίου συμφέροντος και προστασίας της δημόσιας υγείας από τον 

κίνδυνο διασποράς του COVID-19. 

Πηγή: iefimerida.gr - https://www.iefimerida.gr/ellada/ste-nai-stin-apagoreysi-ton-sygkentroseon.  

β) Οι δύο (2) φύλακες του Δήμου και οι πέντε (5) σχολικοί φύλακες, δηλ. επτά (7) φύλακες στο σύνολο,  

δεν επαρκούν για να φυλάξουν τα δημοτικά κτίρια και τις δημοτικές εγκαταστάσεις, 

γ) η ύπαρξη του μοναδικού Αστυνομικού Τμήματος του Δήμου μας σε συνδυασμό με την  ολιγομελή 

Δημοτική Αστυνομία-μόλις τρία (3) άτομα- λόγω  των πολλαπλών αρμοδιοτήτων που τις αναθέτει ο νόμος, ελάχιστα 

μπορεί να συνεισφέρει σε θέματα ασφάλειας, και επαρκούς ελέγχου των κανόνων τήρησης αποστάσεων σε χώρους 

συνάθροισης, ούτε καν στην έδρα  του Δήμου, 

Απαιτείται  η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών φύλαξης σε ιδιωτική εταιρεία, όπου θα περιλαμβάνονται 

υπηρεσίες περιπολίας, ασφάλειας και φύλαξης με σκοπό τον αποκλεισμό, την παρεμπόδιση και αποτροπή εισόδου σε 

δημοτικά κτίρια, εγκαταστάσεις και χώρους του Δήμου, ατόμων άσχετων με τη λειτουργία αυτών, ώστε να μην 

υπάρξει εφησυχασμός και να τηρείται ο κανόνας των αποστάσεων για τον περιορισμό του συνωστισμού προς 

αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού.  
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Σύμφωνα με τις διατάξεις της  παρ. 1 & 3 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/Α’/11-03-2020) «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά 

τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 

4682/3-4-2020 (Φ.Ε.Κ. 76/Α’/3-4-2020) ισχύουν τα εξής: 

«1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των 

αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων 

των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της 

παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε 

πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις 

πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών. 

 

3. α. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων της παρ. 1, για προμήθειες υλικού και υπηρεσιών, συναφών με την 

αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας 

στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του 

άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147). 

β. Η κατά την περ. α’ ανάθεση δημοσίων συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. 

Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική 

εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή 

περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου 

εφαρμόζονται αναλογικά και στα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ. 

Με τις  υπ΄αρ. 172/30-6-2020 και 104/1-7-2020 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής  και 

του Δημοτικού Συμβουλίου αντίστοιχα, εγκρίθηκε η 4η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2020 

στην οποία προβλέφθηκε πίστωση του Κ.Α. εξόδων 10.6278.0003 με τίτλο «Δαπάνες φύλαξης κτιρίων 

για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού COVID-19», ποσού 

101.125,71€. Η δαπάνη θα καλυφθεί από την έκτακτη επιχορήγηση του ΥΠΕΣ συνολικού ποσού 

188.344,40€ για την κάλυψη των εκτάκτων & επιτακτικών αναγκών των Δήμων που προκλήθηκαν από 

την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 (ΑΔΑ: 64ΧΒ46ΜΤΛ6-9Υ8), η οποία συμπεριλήφθηκε 

αντίστοιχα στην ίδια απόφαση της 4ης  αναμόρφωσης.   

Όσον αφορά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 αναφέρονται τα εξής: 

 «Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες 

συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 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». 

Επιπλέον, σύμφωνα με 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: 
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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» 

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε 

από τις διατάξεις της περίπτ. α' της παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α 53/11.03.2020) καθώς και ιδ 

του ν. 4623/19 (ΦΕΚ A 134/09-08-2019) και ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή: 

«[…]θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής 

δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε 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. […]» 

 Σύμφωνα με 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.» 

 

 Με βάση τα προεκτεθέντα και προκειμένου ο Δήμος να εκπληρώσει την υποχρέωσή του για την προστασία 

και ασφάλεια των δημοτικών κτιρίων, εγκαταστάσεων και των χώρων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων 

του, με τρόπο επιμελή και αποδοτικό όπως προβλέπεται τόσο από τις διατάξεις του Ν. 3731/2008, όσο και από τις 

διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, το Αυτοτελές Τμήμα της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου συνέταξε 

την με αρ.2/2020 μελέτη, όπως επικαιροποιήθηκε, σύμφωνα με την οποία η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης σε 

βάρος του Κ.Α.10.6278.0003 του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2020 με τίτλο «Δαπάνες φύλαξης 

κτιρίων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού COVID-19», ανέρχεται στο 

ποσό των 101.125,71 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

 Οι τεχνικές προδιαγραφές καθώς και οι όροι της διαπραγμάτευσης για την παροχή της υπηρεσίας φύλαξης 

των κτιρίων του Δήμου για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού COVID-19 

ορίζονται στην ως άνω μελέτη, η οποία και υποβάλλεται για έγκριση από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής μαζί με 

τους όρους της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης οι οποίοι έχουν ως εξής:  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων για την αντιμετώπιση 

της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού COVID-19. 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από την έκτακτη επιχορήγηση του ΥΠΕΣ συνολικού ποσού 301.188,44 €  για 
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την κάλυψη των εκτάκτων & επιτακτικών αναγκών των Δήμων που προκλήθηκαν από την εμφάνιση 

του κορονοϊού COVID-19 (ΑΔΑ: 6Ξ1Ν46ΜΤΛ6-Σ35 και 9ΨΣ346ΜΤΛ6-5ΟΘ).   

Με την σχετική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής:  

α) εγκρίθηκε η ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), για την αντιμετώπιση της 

κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 

β) εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της με αρ. 2/2020 μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής 

Αστυνομίας, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και 

γ) καθορίστηκαν οι όροι της διαπραγμάτευσης  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Παρακαλείσθε να αποστείλετε στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου (Μαραθωνοδρόμου 95-Ψυχικό, στον 2ο 

όροφο) σχετική τεχνική και οικονομική προσφορά για την ανωτέρω σύμβαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. 

2/2020 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας το αργότερο μέχρι την  24/7/2020.  

Επιπλέον, τα παρακάτω  δικαιολογητικά τα οποία θα είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους:  

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου  

2. Φορολογική ενημερότητα 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα 

4. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο με το οποίο 

βεβαιώνεται το ειδικό επάγγελμα καθώς και η άσκησή του από το οποίο θα προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

ανάδοχος είναι εγγεγραμμένος σε αυτό κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Από το 

πιστοποιητικό θα πρέπει να προκύπτει η εκπλήρωση των υποχρεώσεων από συνδρομές, κατά την 

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. 

5. Ειδική Άδεια Λειτουργίας, σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3707/2008 (ΦΕΚ 209/Α/8.10.08). 

6. Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 

αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 

υποψηφίου αναδόχου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι 

σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία (νόμιμος 

εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 

εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου 

Με βάση τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει: 

α) την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), για την αντιμετώπιση της 

κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 

β) τις τεχνικές προδιαγραφές της με αρ.2/2020 μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος της Δημοτικής Αστυνομίας, 

γ) τους όρους της διαπραγμάτευσης για την παροχή της υπηρεσίας φύλαξης κτιρίων για την αντιμετώπιση της 

ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού COVID-19 ως αναφέρονται στην με αρ. 2/2020 μελέτη του 

Αυτοτελούς Τμήματος της Δημοτικής Αστυνομίας, 

δ)  την συγκρότηση της τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, ως εξής: 

Τακτικά μέλη 

1. Μακρυγιώργου Νικολέττα  κλάδου ΠΕ 
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2. Λεονταρίτη Αγγελική   κλάδου ΠΕ 

3. Αντωνίου Ελένη   κλάδου ΠΕ 

Αναπληρωματικά μέλη 

1. Χαβέλος Νικόλαος  κλάδου ΠΕ 

2. Αποστολοπούλου Σοφία  κλάδου ΤΕ 

3. Λυμπεροπούλου Αγγελική κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Πολιτών 

 

Πρόεδρος της επιτροπής προτείνεται να οριστεί η κ. Μακρυγιώργου Νικολέττα.  

Αναπληρωματικός της Προέδρου προτείνεται να οριστεί ο κ. Χαβέλος Νικόλαος. 

Γραμματέας της επιτροπής προτείνεται να οριστεί η κ. Αντωνίου Ελένη και αναπληρωματική της η κ. 

Λυμπεροπούλου Αγγελική. 

Η παραπάνω Επιτροπή θα διενεργήσει τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και θα εισηγείται προς το αποφαινόμενο 

όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης.  

ε) Να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο, να προβεί σε διαβούλευση με τους φορείς της επιλογής του και να 

διαπραγματευθεί με έναν ή περισσότερους από αυτούς, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν την τεχνική ικανότητα 

παροχής της ως άνω υπηρεσίας.  

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 
 

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 
 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 40 παρ. 1 του 

Ν. 4735/2020, 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 26 της από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως τροποποιήθηκε 

και επεκτάθηκε μέχρι 31/12/2020 με τα άρθρα 58 και 61 παρ.1 του Ν. 4722/2020, 

5. Τις διατάξεις της  παρ. 1 & 3 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020, 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 32 και 54 παρ.7 του Ν. 4412/2016, 

7. Την υπ΄ αριθμ. 172/30-6-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

8. Την υπ’ αριθμ. 104/1-7-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

9. Την με αρ.2/2020 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Φιλοθέης-

Ψυχικού, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει: 
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α) την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147), για την αντιμετώπιση της 

κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, 

β) τις τεχνικές προδιαγραφές της με αρ.2/2020 μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος της Δημοτικής Αστυνομίας, 

γ) τους όρους της διαπραγμάτευσης για την παροχή της υπηρεσίας φύλαξης κτιρίων για την αντιμετώπιση της 

ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού COVID-19 ως αναφέρονται στην με αρ. 2/2020 μελέτη του 

Αυτοτελούς Τμήματος της Δημοτικής Αστυνομίας, 

δ)  την συγκρότηση της τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, ως εξής: 

Τακτικά μέλη 

1. Μακρυγιώργου Νικολέττα  κλάδου ΠΕ 

2. Λεονταρίτη Αγγελική   κλάδου ΠΕ 

3. Αντωνίου Ελένη   κλάδου ΠΕ 

Αναπληρωματικά μέλη 

1. Χαβέλος Νικόλαος  κλάδου ΠΕ 

2. Αποστολοπούλου Σοφία  κλάδου ΤΕ 

3. Λυμπεροπούλου Αγγελική κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Πολιτών 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η κ. Μακρυγιώργου Νικολέττα.  

Αναπληρωματικός της Προέδρου ορίζεται ο κ. Χαβέλος Νικόλαος. 

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η κ. Αντωνίου Ελένη και αναπληρωματική της η κ. Λυμπεροπούλου Αγγελική. 

Η παραπάνω Επιτροπή θα διενεργήσει τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και θα εισηγείται προς το αποφαινόμενο 

όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης.  

ε) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο, να προβεί σε διαβούλευση με τους φορείς της επιλογής του και να διαπραγματευθεί 

με έναν ή περισσότερους από αυτούς, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν την τεχνική ικανότητα παροχής της ως άνω 

υπηρεσίας.  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 384/2020 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 30ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

30ην Νοεμβρίου 2020 

Ψυχικό, 8-12-2020 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

Μπονάτσος Χαράλαμπος,  

Γκιζελή Αλίκη 

Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική 

Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα 

Ξυριδάκης  Παντελής 

Χανακούλας Αθανάσιος 

 

                ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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