
  

 
 

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  22 Ο Η.Δ. 

Ανάθεση υπηρεσιών διενέργειας μοριακών τεστ ανίχνευσης COVID-19 από πιστοποιημένο διαγνωστικό 

κέντρο για τους εργαζόμενους του Δήμου για την αντιμετώπιση ύποπτων ή επιβεβαιωμένων 

κρουσμάτων στους χώρους εργασίας στα πλαίσια  της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης  του 

κορωνοϊού COVID-19 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της παρ. 1 του άρθρου 74 του Ν.4745/2020 (ΦΕΚ 214 Α 6-11-2020): «Η παρ. 

3 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 

δεύτερο του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α/2020) διατηρείται σε ισχύ έως τις 28-02-2021» και β) της παρ. 5 του άρθρου 

74 του Ν.4745/2020 (ΦΕΚ 214 Α 6-11-2020): « Οι δήμοι και οι περιφέρειες, καθώς και τα νομικά τους πρόσωπα 

μπορούν να αναθέτουν τη διεξαγωγή εξετάσεων για την ανίχνευση  του κορωνοϊού COVID-19 στο πάσης φύσεως 

προσωπικό τους, σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016(Α’ 147)». Σύμφωνα με τις 

διατάξεις των παρ. 1 & 3 του άρθρου 10 της από 11-03-2020 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» ισχύουν τα εξής: 

 

1. «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». 

 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 
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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». 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων στ και ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 

4735/2020 (ΦΕΚ Α 197/12-10-2020) η Οικονομική Επιτροπή: 

στ) Αποφασίζει για: i. 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. 

ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε 

περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της. 

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. 

 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: 

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» 

 

 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.» 

 

 Σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 42 «γενικές υποχρεώσεις εργοδοτών» του Ν.3850/2010 «ο 

εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ως προς τις πτυχές της 

εργασίας και να λαμβάνει μέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια τρίτων».  
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Η χώρα διανύει το δεύτερο κύμα COVID-19 και μάλιστα με ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων και με σοβαρή 

ανησυχία για μεγαλύτερη διασπορά, για το λόγο αυτό επιβάλλεται ο Δήμος να θωρακίσει με κάθε πρόσφορο μέσο, 

την υγεία των εργαζομένων. 

Ως εκ τούτου η ανάγκη για την παροχή υπηρεσιών διενέργειας μοριακών τεστ ανίχνευσης  COVID-19, από 

πιστοποιημένο διαγνωστικό κέντρο για τους εργαζόμενους του Δήμου, κρίνεται επιβεβλημένη. 

Το τεστ  για τον COVID-19 είναι εξαιρετικά σημαντικό, καθώς επιτρέπει στο φορέα να αποφύγει να 

μεταδώσει τον ιό και σε άλλους και ο πάσχων εργαζόμενος να λάβει έγκαιρα ιατρική περίθαλψη εάν χρειαστεί. 

Επιπλέον η δειγματοληψία για τον κορωνοϊό είναι ζωτικής σημασίας για τη μείωση του ποσοστού μετάδοσης. ΄Οταν 

οι φορείς δεν γνωρίζουν ότι φέρουν τον ιό, μπορεί να μη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης, με 

αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης και να ενισχύουν άθελά τους την εξάπλωσή του. Το μοριακό τεστ 

ανίχνευσης  pcr (αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης), με το οποίο συλλέγεται φαρυγγικό δείγμα από τον ασθενή, 

αποτελεί εγκεκριμένη μορφή εξέτασης που συνιστά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. 

           Επειδή στον Δήμο μας δεν έχει προβλεφθεί ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους, 

εισηγούμαστε την δημιουργία νέου κωδικού εξόδου με Κ.Α. 00.6495.0010 και τίτλο «Παροχή υπηρεσιών διενέργειας 

μοριακών τεστ ανίχνευσης COVID-19 από πιστοποιημένο διαγνωστικό κέντρο για τους εργαζόμενους του Δήμου για 

την αντιμετώπιση ύποπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στους χώρους εργασίας στα πλαίσια της λήψης μέτρων 

αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την εγγραφή του με αναμόρφωση στον προϋπολογισμό έτους 

2020, ύψους είκοσι μία   χιλιάδων επτακοσίων  ευρώ (21.700,00 €), η οποία θα εγκριθεί υποχρεωτικά από το 

Δημοτικό Συμβούλιο στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του. Σε αυτή την περίπτωση, η σχετική Απόφαση 

Ανάληψης Υποχρέωσης θα εκδοθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 9 του Π.Δ. 80/2016. 

 Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι μία  

χιλιάδων, επτακοσίων ευρώ (21.700,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

 

Η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού συνέταξε την αρ. 18/2020 μελέτη για την 

ανωτέρω προμήθεια, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και εισηγείται τους όρους της πρόσκλησης της 

διαπραγμάτευσης για την «Παροχή υπηρεσιών διενέργειας μοριακών τεστ ανίχνευσης COVID-19 από πιστοποιημένο 

διαγνωστικό κέντρο για τους εργαζόμενους του Δήμου για την αντιμετώπιση ύποπτων ή επιβεβαιωμένων 

κρουσμάτων στους χώρους εργασίας, στα πλαίσια της λήψης μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-

19» ως εξής:   

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Παροχή υπηρεσιών διενέργειας μοριακών τεστ 

ανίχνευσης COVID-19 από πιστοποιημένο διαγνωστικό κέντρο για τους εργαζόμενους του Δήμου για την 

αντιμετώπιση ύποπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στους χώρους εργασίας στα πλαίσια της λήψης μέτρων 

αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω σύμβασης  

Με την υπ’ αριθμ. ………. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε  

α) η δημιουργία νέου κωδικού εξόδου 00.6495.0010 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών διενέργειας μοριακών τεστ 

ανίχνευσης COVID-19 από πιστοποιημένο διαγνωστικό κέντρο για τους εργαζόμενους του Δήμου για την 

αντιμετώπιση ύποπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στους χώρους εργασίας στα πλαίσια της λήψης μέτρων 
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αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και η εγγραφή του με αναμόρφωση στον  προϋπολογισμό έτους 

2020, ύψους 21.700,00 € , η οποία θα εγκριθεί υποχρεωτικά από το Δημοτικό Συμβούλιο στην πρώτη μετά την 

ανάθεση συνεδρίασή του 

β) η ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και 

απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 

γ) οι όροι της διαπραγμάτευσης και δ) οι τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, οι οποίες επισυνάπτονται στην 

παρούσα πρόσκληση. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού και με την προϋπόθεση ότι υφίσταται η 

ανάγκη διενέργειας των τεστ αυτών , διαφορετικά η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια 

 Παρακαλείσθε να αποστείλετε στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου σχετική τεχνική και οικονομική προσφορά για 

την ανωτέρω σύμβαση μέχρι την  …./12/2020.  

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των 

παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα 

παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.  

Σημειώνεται ότι:  Σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) 

ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να απαιτούν 

ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016, την 

υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση 

νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην 

περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του 

άρθρου 43 του Ν.4506/2019). 

Η υποχρέωση αφορά: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου,  

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Το δικαιολογητικό γίνεται δεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

 

β. Φορολογική ενημερότητα 

 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά γίνονται δεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην 

περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 

τους. 

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-73-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-57-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B3/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-79%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
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Με βάση τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει: 

α) την εισήγηση για δημιουργία νέου κωδικού εξόδου Κ.Α 00.6495.0010 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών διενέργειας 

μοριακών τεστ ανίχνευσης COVID-19 από πιστοποιημένο διαγνωστικό κέντρο για τους εργαζόμενους του Δήμου για 

την αντιμετώπιση ύποπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στους χώρους εργασίας στα πλαίσια της λήψης μέτρων 

αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την εγγραφή του με αναμόρφωση στον  προϋπολογισμό έτους 

2020, ύψους 21.700,00 € , η οποία θα εγκριθεί υποχρεωτικά από το Δημοτικό Συμβούλιο στην πρώτη μετά την 

ανάθεση συνεδρίασή του. Σε αυτήν την περίπτωση, η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης θα εκδοθεί κατ’ 

εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 9 του Π.Δ.80/2016, 

β) την ανάθεση της σύμβασης υπηρεσίας  με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 

σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, για λόγους κατεπείγοντος, 

γ) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, 

δ) τον καθορισμό των όρων της διαπραγμάτευσης για την «Παροχή υπηρεσιών διενέργειας μοριακών τεστ 

ανίχνευσης COVID-19 από πιστοποιημένο διαγνωστικό κέντρο για τους εργαζόμενους του Δήμου για την 

αντιμετώπιση ύποπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στους χώρους εργασίας στα πλαίσια της λήψης μέτρων 

αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»  ως αναφέρονται στην εισήγηση, 

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

 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η κα Λεονταρίτη Αγγελική. Αναπληρωματικός της Προέδρου ορίζεται ο κ. 

Τσιμογιάννης  Παύλος. 

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η κ. Ελένη  Ελένη και αναπληρωματική της η κ. Παπαδοπούλου 

Χρυσούλα. 

Τα αναπληρωματικά μέλη προτείνεται να αναπληρώνουν οποιοδήποτε από τα τακτικά μέλη απουσιάζει ή 

κωλύεται.   

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. 

 

Παρακαλούμε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

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

Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα 

1 Λεονταρίτη  Αγγελική         ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

2              Γκλιάτης  Μιχαήλ          ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

3              Ελένη  Ελένη         ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 Αναπληρωματικά Μέλη  

1             Τσιμογιάννης  Παύλος ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

2 Αποστολοπούλου Σοφία   ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

3     Παπαδοπούλου   Χρυσούλα         ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
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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 32Α  και της παρ. 7 του άρθρου 54 του Ν.4412/2016, 

5. Tις διατάξεις των παρ. 1 & 5  του άρθρου 74 του Ν.4745/2020, 

6. Τις διατάξεις της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, 

7. Τις διατάξεις των περ. στ’ και ζ’  της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, 

8. Τις διατάξεις των παρ. 1 & 3 του άρθρου 10 της από 11-03-2020 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», 

9. Την υπ’ αριθμ. 18/2020 μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού,  

10. Την Πρόσκληση του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού για ανάθεση με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών διενέργειας 

μοριακών τεστ ανίχνευσης COVID-19 από πιστοποιημένο διαγνωστικό κέντρο για τους εργαζόμενους του 

Δήμου για την αντιμετώπιση ύποπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στους χώρους εργασίας στα πλαίσια 

της λήψης μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει: 

α) την εισήγηση για δημιουργία νέου κωδικού εξόδου Κ.Α 00.6495.0010 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών διενέργειας 

μοριακών τεστ ανίχνευσης COVID-19 από πιστοποιημένο διαγνωστικό κέντρο για τους εργαζόμενους του Δήμου για 

την αντιμετώπιση ύποπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στους χώρους εργασίας στα πλαίσια της λήψης μέτρων 

αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την εγγραφή του με αναμόρφωση στον  προϋπολογισμό έτους 

2020, ύψους 21.700,00€, η οποία θα εγκριθεί υποχρεωτικά από το Δημοτικό Συμβούλιο στην πρώτη μετά την 

ανάθεση συνεδρίασή του. Σε αυτήν την περίπτωση, η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης θα εκδοθεί κατ’ 

εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 9 του Π.Δ.80/2016, 

β) την ανάθεση της σύμβασης υπηρεσίας  με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 

σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, για λόγους κατεπείγοντος, 

γ) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, 

δ) τον καθορισμό των όρων της διαπραγμάτευσης για την «Παροχή υπηρεσιών διενέργειας μοριακών τεστ 

ανίχνευσης COVID-19 από πιστοποιημένο διαγνωστικό κέντρο για τους εργαζόμενους του Δήμου για την 

αντιμετώπιση ύποπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στους χώρους εργασίας στα πλαίσια της λήψης μέτρων 

αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»  ως αναφέρονται στην εισήγηση, 

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

Α/Α Τακτικά μέλη Ιδιότητα 

1 Λεονταρίτη  Αγγελική ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

2 Γκλιάτης  Μιχαήλ ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

3 Ελένη  Ελένη ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
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Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η κα Λεονταρίτη Αγγελική. Αναπληρωματικός της Προέδρου ορίζεται ο κ. 

Τσιμογιάννης  Παύλος. 

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η κ. Ελένη  Ελένη και αναπληρωματική της η κ. Παπαδοπούλου 

Χρυσούλα. 

Τα αναπληρωματικά μέλη να αναπληρώνουν οποιοδήποτε από τα τακτικά μέλη απουσιάζει ή κωλύεται.   

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. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 392/2020 

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 

 Αναπληρωματικά Μέλη  

1 Τσιμογιάννης  Παύλος ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

2 Αποστολοπούλου Σοφία ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

3 Παπαδοπούλου Χρυσούλα ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
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