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Από τα πρακτικά της με αρ. 29ης/12-8-2020 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

α/α: 222/12-8-2020

ΘΕΜΑ 2o: Απόφαση σχετικά με την Έγκριση  της προσφυγής στην διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με την διαδικασία του κατεπείγοντος 
(άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016), την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, την έγκριση 
Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς και την έγκριση των όρων της διαπραγμάτευσης, σχετικά 
με την «Προμήθεια υφασμάτινων μασκών για την προφύλαξη υπαλλήλων και δημοτών του 
Δήμου Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη έναντι του Covid-19  αναφορικά με την από 14/03/2020 Πράξη 
Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδόθηκε στο με αρ. ΦΕΚ 64/Α’/14-03-2020 «Κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοίου COVID -19» 
και σύμφωνα  με την με αριθμ. πρωτ. 28796/04-08-2020 Τεχνική Περιγραφή  του Τμήματος 
Πολιτικής Προστασίας, Εξοικονόμησης Ενέργειας & Υποστήριξης Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής της Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου, ενδεικτικής 
προϋπολογισθείσας αξίας ποσού ύψους €2.094,56, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  6% , για 
χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών σε βάρος του Κ.Α. 00.6493.0004 «Δαπάνες  για την 
προστασία του πληθυσμού από επιδημίες ( covid 19 κλπ)» του προϋπολογισμού εξόδων του 
Δήμου, οικονομικού έτους 2020.

Στο Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, σήμερα την 12η του μηνός Αυγούστου έτους 2020 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 9:30 π.μ. συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη, ύστερα από την υπ΄ αρ. πρωτ. 29547/11-
8-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010(άρθρα 67 & 75).
Η σύγκληση της έκτακτης συνεδρίασης κρίνεται επείγουσα και αναγκαία δεδομένου ότι το εν λόγω 
θέμα αφορά στην «Προμήθεια υφασμάτινων μασκών για την προφύλαξη υπαλλήλων και δημοτών 
του Δήμου Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη έναντι του Covid-19  αναφορικά με την από 14/03/2020 Πράξη 
Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδόθηκε στο με αρ. ΦΕΚ 64/Α’/14-03-2020 «Κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοίου COVID -19».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 τακτικών μελών  
συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα 5 μέλη και 
ονομαστικά:

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ            
1. Γεώργιος  Σ. Ιωακειμίδης (Πρόεδρος)                                   
2. Λεγάκης Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)
3. Βακαλάκης Ηλίας 
4.Άννινος  Νικόλαος
5.Σωτηροπούλου Δέσποινα

                                                
2. 
3.
4.Μπακατσέλος  Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Μπίχτας Παύλος
2.Μπακατσέλος Ιωάννης
3.Βότσης Ευάγγελος
4. Κατηφές Παναγιώτης

1.
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Παρών στη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου ήταν o Προϊστάμενος του Τμήματος 
Προϋπολογισμού, Οικονομικής Πληροφόρησης και Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής, κ. 
Σπεντζούρης  Κων/νος, για την τήρηση των πρακτικών.                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής  Επιτροπής, εισηγούμενος  το  αναφερόμενο  θέμα και σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. 29542/11-8-2020 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών Υλικών & Εξοπλισμού 
Υπηρεσιών η οποία συνοδεύεται από την υπ’ αρ. 28796/4-8-2020  Τεχνική Μελέτη Τμήματος 
Πολιτικής Προστασίας, Εξοικονόμησης Ενέργειας &Υποστήριξης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 
Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου, πρότεινε την έγκριση της προσφυγής 
στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με την διαδικασία του 
κατεπείγοντος (άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016), την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, την 
έγκριση Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς και την έγκριση των όρων της διαπραγμάτευσης, 
σχετικά με την «Προμήθεια υφασμάτινων μασκών για την προφύλαξη υπαλλήλων και δημοτών του 
Δήμου Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη έναντι του Covid-19  αναφορικά με την από 14/03/2020 Πράξη 
Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδόθηκε στο με αρ. ΦΕΚ 64/Α’/14-03-2020 «Κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοίου COVID -19» και 
σύμφωνα  με την με αριθμ. πρωτ. 28796/04-08-2020 Τεχνική Περιγραφή  του Τμήματος Πολιτικής 
Προστασίας, Εξοικονόμησης Ενέργειας & Υποστήριξης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 
Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας αξίας 
ποσού ύψους €2.094,56, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  6% , για χρονικό διάστημα τριών (3) 
μηνών σε βάρος του Κ.Α. 00.6493.0004 «Δαπάνες  για την προστασία του πληθυσμού από 
επιδημίες ( covid 19 κλπ)» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2020, για  
τον οποίο έχει προβλεφθεί η σχετική πίστωση και υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψή του.

Σημείωσε δε, ότι σύμφωνα με τα δελτία τύπου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, 
προκειμένου να τηρούνται οι κανόνες ατομικής προστασίας, κατά την μετακίνηση και την 
κοινωνική επαφή, η μάσκα ή το κάλυμμα προσώπου αποτελεί υποχρεωτικό μέτρο για τους πολίτες 
– εργαζόμενους όταν αυτοί κινούνται με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για την προσέλευση – 
αποχώρηση από την εργασία τους. Απαιτείται κατά  τη μετακίνηση συνολικά των πολιτών με ταξί, 
την προσέλευσή τους σε  νοσοκομείο, ιατρείο ,διαγνωστικό κέντρο, καθώς και κατά τη χρήση 
ανελκυστήρα.
Κύριος σκοπός της χρήσης της μάσκας από το ευρύ κοινό είναι η προστασία των ανθρώπων που 
είναι στο περιβάλλον μας από τις εκκρίσεις του στόματος και της μύτης που μπορεί να 
εκσφενδονίσουν με το βήχα, την ομιλία ή το φτάρνισμα, μικροσκοπικά σταγονίδια που περιέχουν 
σωματίδια του ιου. Υπάρχει πλέον στο εμπόριο ικανή επάρκεια διαφόρων μασκών για προστασία. 
Οι οδηγίες αναφέρουν επιλογή υφάσματος, κατά προτίμηση βαμβακερό 100%  με πυκνή ύφανση 
σε στρώσεις. Οι μάσκες αυτές, οι υφασμάτινες μπορεί μετά από κάθε χρήση να πλένονται με ζεστό 
νερό και σαπούνι ή στο πλυντήριο, στους 60 με 70 βαθμούς και αφού στεγνώσουν και σιδερωθούν 
να ξαναφορεθούν. Υπάρχει η μαθηματική μοντελοποίηση της χρήσης μάσκας που υποστηριζόμενη 
από άλλες έρευνες (Yan et al.2019), υποδηλώνει ότι εάν οι περισσότεροι άνθρωποι φορούν μάσκα 
δημόσια, ο πραγματικός ρυθμός μετάδοσης μπορεί να πέσει σε χαμηλό επίπεδο, σταματώντας 
εντελώς την εξάπλωση της νόσου. Το πόσο ακριβώς αποτελεσματική είναι η χρήση της μάσκας 
εξαρτάται από τρία πράγματα, από το πόσο καλά η μάσκα αποκλείει τον ιό (αποτελεσματικότητα), 
τι ποσοστό του πληθυσμού φοράει μάσκα (συμμόρφωση) και το ρυθμό μετάδοσης της νόσου. Η 
μάσκα μπλοκάρει σημαντικό ποσοστό σωματιδίων. Ακόμα και αν μπλοκάρουν χαμηλό ποσοστό 
ιικών σωματιδίων η ασθένεια θα μπορεί να περιοριστεί αρκεί οι περισσότεροι  να τις 
χρησιμοποιούν. Η αύξηση της συμμόρφωσης συντελεί στην επιβράδυνση ή στη διακοπή της 
εξάπλωσης του Covid-19. Έτσι φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι η δική μου μάσκα προστατεύει 
εσένα – η δική σου προστατεύει εμένα ως ο νέος κανόνας της νέας στρατηγικής που ακολουθείται. 
Ο Δήμος μας λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω καθώς επίσης και το ότι δεν υπάρχει μείωση 
στην επιθετικότητα του ιού, ότι η χρήση μάσκας αποτελεί υποχρεωτικό μέτρο και τα 
επιδημιολογικά δεδομένα, καθώς και η χρήση της είναι υποχρεωτική από τους εργαζόμενους του 
Δήμου που έρχονται σε επαφή με το κοινό,  προβαίνει στην προμήθεια υφασμάτινων μασκών για 
την προφύλαξη υπαλλήλων και δημοτών από 100% βαμβάκι, διπλής πυκνής ύφανσης, βαμμένη με 
οικολογικά χρώματα
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Άλλωστε  η χρήση μάσκας αποτελεί συμπληρωματικό μέτρο και δεν υποκαθιστά τους βασικούς 
κανόνες προστασίας και την ανάγκη συνεχούς επαγρύπνησης και προσοχής το συγκεκριμένο 
διάστημα που έχουν αποκλιμακωθεί οι περιορισμοί κυκλοφορίας που είχαν τεθεί, προβαίνει στην 
προμήθεια υφασμάτινων μασκών για την προφύλαξη υπαλλήλων και δημοτών από 100% βαμβάκι, 
διπλής πυκνής ύφανσης, βαμμένη με οικολογικά χρώματα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην  
από 14/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδόθηκε στο με αρ. ΦΕΚ 64/Α΄/14-03-
2020 σχετικά με τα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς 
του κορωνοίου COVID -19.Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί εντός τριών (3)  μηνών από την 
υπογραφή της σύμβασης.
Κατόπιν αυτών υπάρχει  επιτακτική και κατεπείγουσα ανάγκη της ανάθεσης της προαναφερόμενης 
προμήθειας  με τη διαδικασία του κατεπείγοντος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 2γ του άρθρου 
32 Ν.4412/16 οι οποίες ορίζουν ότι :  «…….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.»
Επιπλέον, αντίστοιχη άποψη έχει υιοθετήσει και το Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΣ), το οποίο δέχεται ότι 
απρόβλεπτες περιστάσεις είναι τα γεγονότα που δεν μπορούν αντικειμενικά με βάση τα διδάγματα 
της ανθρώπινης πείρας και λογικής να προβλεφθούν, είναι δε ανεξάρτητα της βούλησης της 
αναθέτουσας αρχής και δεν πρέπει να απορρέουν από έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας 
της αναθέτουσας αρχής (βλ. ενδεικτικά πράξεις ΕΛ.ΣΥΝ :  91, 105, 171, 191, 200, 205 και 
214/2007, 15 74/2008 κ.λ.π).
Σύμφωνα με το άρθρο 2 της από 14-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ64)Έκτακτα 
μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας, προσωπικής υγιεινής και 
αποφυγή αθέμιτων πρακτικών.
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, οι διαδικασίες έκτακτης προμήθειας κάθε ενδεδειγμένου είδους ατομικής υγιεινής ή 
μέσου συλλογικής προστασίας μπορούν να διενεργούνται από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή, με 
απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί 
δημοσίων συμβάσεων. 
 Ανέφερε δε, ότι η  εξέλιξη της πανδημίας του κορωνοιου COVID 19 είναι γεγονός απρόβλεπτο για 
κάθε αναθέτουσα αρχή με την καθημερινή αύξηση των κρουσμάτων στην χώρα μας που καθιστούν 
επιτακτική την ανάγκη προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας και ως εκ τούτου η 
προαναφερόμενη προμήθεια κρίνεται αναγκαία και κατεπείγουσα καθιστώντας αδύνατη την 
τήρηση των προθεσμιών  διαγωνισμού για τους προαναφερόμενους λόγους.
Η σχετική σύμβαση της προμήθειας θα ανατεθεί χωρίς καθυστέρηση  και θα ολοκληρωθεί το 
αργότερο εντός τριών (3)  μηνών, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγοντος  ούτως ώστε να καλυφθούν άμεσες ανάγκες 
του Δήμου, δεδομένου ΄ότι κυρίαρχο μέλημα κάθε αναθέτουσας Αρχής είναι η προστασία της 
δημόσιας υγείας και ασφάλειας. 

Το υπ’ αρ. 28807/4-8-2020 πρωτογενές αίτημα, του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, 
Εξοικονόμησης Ενέργειας & Υποστήριξης Ποιότητας Ζωής της Δ/νσης Περιβάλλοντος & 
Ποιότητας Ζωής του Δήμου σχετικά με την «Προμήθεια υφασμάτινων μασκών, για τις ανάγκες του 
Δήμου Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη αναφορικά με την από 14/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 
που εκδόθηκε στο με αρ. ΦΕΚ 64/Α’/14-03-2020 « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της 
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοίου COVID -19», καταχωρήθηκε στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων και απέκτησε τον υπ’ αρ. Α.Δ.Α.Μ. 
20REQ007137724 Μοναδικό Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑΜ).
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Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψιν της την πρόταση 
του Προέδρου της, καθώς και τις αναφερόμενες διατάξεις:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/Α/08-06-2006), περί Κύρωσης του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων, όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/07-06-2010), περί Νέας Αρχιτεκτονικής της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α/13-07-2010), περί Ενίσχυσης της διαφάνειας με 
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

4. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ 204/Α/15-09-2011) περί Σύστασης Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων 
Συμβάσεων – Αντικατάστασης του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) 
– προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις της προβλεπόμενης στην παρ. 6 του άρθ. 38 του Ν. 4412/2016 Υπουργικής 
Απόφασης με αρ. 57654 (Φ.Ε.Κ. 1781/Β/23-05-2017) σχετικά με τη ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης.

6. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/Α/29-05-2013) περί Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις, όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/Α/28-06-2014), περί αρχών δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/Ε.Ε.) – δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις, όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ. 160/Α/08-08-2014), περί μέτρων στήριξης και 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες 
διατάξεις, όπως ισχύει.

9. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α/08-08-2016) περί «Δημοσίων συμβάσεων 
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».

10. Τις διατάξεις του Ν. 4497/17 (Φ.Ε.Κ. 171/Α/13-11-2017) περί «Άσκηση υπαίθριων, εμπορικών 
δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». 

11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (Φ.Ε.Κ. 145/Α/05-08-2016) περί Ανάληψης υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες.

12. Τη με αρ. 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο περί κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την 
εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 80/2016 (Φ.Ε.Κ. 145/Α/05-08-2016) περί ανάληψης 
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.

13. Την υπ΄ αρ. 147/1-9-2019 και µε Α∆Α: ΩΟΕΚΩΚΑ-1Ο5 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου 
περί εκλογής τακτικών & αναπληρωµατικών µελών Οικονοµικής Επιτροπής του Δήµου 
Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη και την υπ’ αρ.86607/22672/9-9-2019 έγκριση της Γενικής διεύθυνσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 

14.  Την µε αρ. 5321/2-9-2019 απόφαση Δηµάρχου περί ορισµού των Αντιδημάρχων του ∆ήµου 
Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη. 

15. Την µε αρ. 5466/12-9/2019 απόφαση Δηµάρχου περί ορισµού Αντιδημάρχων ως µέλη της 
Οικονοµικής Επιτροπής για την περίοδο από 1-9-2019 έως 6-11-2021.

16. Την με αρ. 26/20-09-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  περί ορισμού του 
Αντιδημάρχου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Λεγάκη Γεωργίου, ως  
Αντιπροέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, για την περίοδο 
2019-2021, βάσει του αρ. 2, παρ.1. του Ν. 4623/2019 περί «Συγκρότησης και εκλογής 
Οικονοµικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».  Αντιπροέδρου  της Οικονομικής 
Επιτροπής.

17. Την με αρ. 212/10-12-2019  με Α.Δ.Α. ΩΧΑΔΩΚΑ-ΒΧΒ , απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου  Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, αναφορικά με την ψήφιση του προϋπολογισμού 
του Δήμου οικονομικού   έτους 2020. 

18. Την με αρ. πρωτ. Α.Π. 134564/33858/05-02-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί επικύρωσης του προϋπολογισμού του Δήμου 
οικονομικού έτους 2020, με τις εγκεκριμένες αναμορφώσεις αυτού. 
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19. την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.48002/28-07-2020 δημοσιευμένη στο ΦΕΚ με αρ.3131 τεύχος β΄, 

σχετικά με την «εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μη ιατρική μάσκας σε 
εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώρους γραφείων και άλλους χώρους 
συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του 
κορωνοιού COVID-19”, άρθρο 1 (Υποχρέωση χρήσης μάσκας), παράγραφος 1, [(Σε εμπορικές 
επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώρους γραφείων (δημοσίων υπηρεσιών ή 
ιδιωτικών επιχειρήσεων) και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού επιβάλλεται η υποχρέωση 
χρήσης μη ιατρικής μάσκας στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου 
διασποράς του κορωνοιού Covid -19.)] σε χώρους γραφείων (δημοσίων υπηρεσιών και 
ιδιωτικών επιχειρήσεων) όταν υπάρχει επαφή με το κοινό,  για το προσωπικό και το κοινό.

20. την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ 48967/31-07-2020 δημοσιευμένη στο ΦΕΚ  με αρ.3162 τεύχος β΄, 
σχετικά με την «εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε κλειστούς χώρους 
στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID-19”,  
άρθρο 1 [(Υποχρέωση χρήσης μάσκας σε κλειστούς χώρους συνάθροισης 
κοινού).Αναλυτικά,(Σε εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώρους 
γραφείων  (δημοσίων υπηρεσιών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων) και οποιουσδήποτε άλλους 
κλειστούς χώρους συνάθροισης κοινού, εξαιρουμένων των χώρων εστίασης, επιβάλλεται η 
υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του 
κινδύνου διασποράς του κορωνοιού COVID-19)], σε χώρους γραφείων (δημοσίων υπηρεσιών 
και ιδιωτικών επιχειρήσεων) όταν υπάρχει επαφή με το κοινό,  για το προσωπικό και το κοινό.

21.  την ημερήσια επισκόπηση που παρέχεται μέσω της σελίδας https://covid19.gov.gr/covid19-
live-analytics , σχετικά με τα νέα κρούσματα, τις απώλειες, τους διασωληνωμένους συμπολίτες 
μας, όσους έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ, καθώς και τα συνολικά ελεγμένα κλινικά δείγματα

22. τις ανακοινώσεις της Γενικής Γραμματείας της Πολιτικής Προστασίας, τις αντίστοιχες οδηγίες 
του ΕΟΔΥ, την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών από την εμφάνιση του κορωνοιού COVID-19 και προκειμένου να περιοριστεί η 
μεγάλη διασπορά του(δελτίο 3/8/2020), κρίνεται άμεσο και αναγκαίο μέτρο η προμήθεια 
υφασμάτινων μασκών για  την προφύλαξη υπαλλήλων και δημοτών έναντι του Covid-19.

23. Την με αρ. πρωτ 28796/04-08-2020 Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος  Πολιτικής Προστασίας, 
Εξοικονόμησης Ενέργειας & Υποστήριξης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Διεύθυνσης  
Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου, ποσού ύψους €2.094,56, συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 6%.  

24. Το με αρ. πρωτ. 28807/04-08-2020 πρωτογενές αίτημα με Α.Δ.Α.Μ. 20REQ007137724, του 
Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, Εξοικονόμησης Ενέργειας & Υποστήριξης Ποιότητας Ζωής 
της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

25. Το με αρ. πρωτ. 28845/04-08-2020 αίτημα για την έκδοση Α.Α.Υ. του Τμήματος Πολιτικής 
Προστασίας, Εξοικονόμησης Ενέργειας & Υποστήριξης Ποιότητας Ζωής της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

26. Την με αρ. 3972/05-08-2020 (ΑΑΥ 713) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, σε βάρος του Κ.Α. 
00.6493.0004 «Δαπάνες  για την προστασία του πληθυσμού από επιδημίες ( covid 19 κλπ)», 
ποσού ύψους €2.094,56  του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2020.

27. Την υπ’ αρ. 29542/11-8-2020  εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών Υλικών και Εξοπλισμού  
Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με 
την διαδικασία του κατεπείγοντος (άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016), την έγκριση των 
τεχνικών προδιαγραφών, την έγκριση Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς και την έγκριση 
των όρων της διαπραγμάτευσης, σχετικά με την «Προμήθεια υφασμάτινων μασκών για την 
προφύλαξη υπαλλήλων και δημοτών του Δήμου Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη έναντι του Covid-19  
αναφορικά με την από 14/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδόθηκε στο με 
αρ. ΦΕΚ 64/Α’/14-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού 
της διασποράς του κορωνοίου COVID -19» και σύμφωνα  με την με αριθμ. πρωτ. 
28796/04-08-2020 Τεχνική Περιγραφή  του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, 

https://covid19.gov.gr/covid19-live-analytics
https://covid19.gov.gr/covid19-live-analytics
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Εξοικονόμησης Ενέργειας & Υποστήριξης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Διεύθυνσης  
Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 
ύψους €2.094,56, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  6% , για χρονικό διάστημα τριών (3) 
μηνών σε βάρος του Κ.Α. 00.6493.0004 «Δαπάνες  για την προστασία του πληθυσμού από 
επιδημίες ( covid 19 κλπ)» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 
2020.

2. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς της 
προμήθειας  υφασμάτινων μασκών για την προφύλαξη υπαλλήλων και δημοτών του Δήμου 
Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη έναντι του Covid-19  αναφορικά με την από 14/03/2020 Πράξη 
Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδόθηκε στο με αρ. ΦΕΚ 64/Α’/14-03-2020 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοίου COVID -19» και σύμφωνα  με την με αριθμ. πρωτ. 28796/04-08-2020 Τεχνική 
Περιγραφή  του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, Εξοικονόμησης Ενέργειας & 
Υποστήριξης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος & Ποιότητας 
Ζωής του Δήμου, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού ύψους €2.094,56, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  6% , για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών σε βάρος του 
Κ.Α. 00.6493.0004 «Δαπάνες  για την προστασία του πληθυσμού από επιδημίες ( covid 19 
κλπ)» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2020 .

3. Την έγκριση των όρων της διαπραγμάτευσης δηλαδή την αποστολή πρόσκλησης στον 
οικονομικό φορέα στην οποία θα αναφέρονται τα κάτωθι:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια υφασμάτινων μασκών για την 
προφύλαξη υπαλλήλων και δημοτών του Δήμου Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη έναντι του Covid-19  
αναφορικά με την από 14/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδόθηκε στο με αρ. 
ΦΕΚ 64/Α’/14-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοίου COVID -19»,  με την υποβολή προσφοράς με διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια  για το σύνολό 
της μέχρι την …./…./… και ώρα ….., βασισμένη στις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην με αρ. 
πρωτ. 28796/04-08-2020 Τεχνική Περιγραφή  του Τμήματος  Πολιτικής Προστασίας, 
Εξοικονόμησης Ενέργειας & Υποστήριξης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Διεύθυνσης  
Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου, ποσού ύψους €2.094,56, συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 6%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Οι προσφέροντες υποχρεούνται να υποβάλλουν την  προσφορά τους στο Τμήμα Προμηθειών  
Υλικών και Εξοπλισμού Υπηρεσιών σε ΚΛΕΙΣΤΟ, ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ και 
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ, ο οποίος θα έχει τις εξής ενδείξεις: 

1. «ΠΡΟΣΟΧΗ – ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ».
2. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
3. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.
4.  ΑΦΟΡΑ  την προμήθεια σχετικά με την «Προμήθεια υφασμάτινων μασκών για την 

προφύλαξη υπαλλήλων και δημοτών του Δήμου Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη έναντι του Covid-
19  αναφορικά με την από 14/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδόθηκε 
στο με αρ. ΦΕΚ 64/Α’/14-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωνοίου COVID -19»   και 

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) Υπεύθυνη Δήλωση περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του   άρθρου 
73 του ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου ,η σε 
περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου ,όπως 



                                                                                          ΑΔΑ: ΨΛΒΦΩΚΑ-ΕΧ0                            
αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του ν. 4412/2016,σε κάθε περίπτωση η εκπροσώπηση θα 
πρέπει να αποδεικνύετε με τα αντίστοιχα έγγραφα. 
Β) Φορολογική Ενημερότητα.
Γ) Ασφαλιστική Ενημερότητα.(άρθρο. 80 παρ. 2  και 9 του Ν. 4412/2016  ).
Δ) Υπεύθυνη Δήλωση περί αποδοχής της με αρ. πρωτ. 28796/04-08-2020 Τεχνικής Περιγραφής – 
Ενδεικτικό Προϋπολογισμό του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Εξοικονόμησης Ενέργειας & 
Υποστήριξης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της  Διεύθυνσης Ποιότητας Ζωής & Περ/ντος του Δήμου 
Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί αμελλητί στο διαδίκτυο & στην επίσημη ιστοσελίδα του 
Δήμου (www.nikaia-rentis.gov.gr).

                                                                      

                                                                             

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ
Λεγάκης Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)
Βακαλάκης Ηλίας 
Άννινος  Νικόλαος
Σωτηροπούλου Δέσποινα

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Προϊστάμενος 

Σπεντζούρης Κωνσταντίνος  
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