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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
    ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    
        ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ              
    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                          Αριθ.Απόφ. 80/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 18ο/30.03.2021 της τακτικής συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά

Ομόφωνα την Έγκριση α) διενέργειας για την «Προμήθεια ειδών υγιεινής 

και ατομικής προστασίας για τις υπηρεσίες του Δήμου Λαγκαδά με σκοπό 

τον περιορισμό διασποράς του νέου κορωνοϊού», ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 8.668,22 € με Φ.Π.Α., με την διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης λήψης μέτρων περιορισμού 

της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, β) έγκριση των τεχνικών 

προδιαγραφών, γ) καθορισμός των όρων της πρόσκλησης της 

διαπραγμάτευσης και δ) συγκρότησης γνωμοδοτικού οργάνου διενέργειας 

και αξιολόγησης της σύναψης Δημόσιας Σύμβασης με την διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης.

Στο Λαγκαδά, σήμερα, Τρίτη την 30η του μηνός Μαρτίου, του έτους 2021 και ώρα 

10:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μέσω 

τηλεδιάσκεψης στην πλατφόρμα e:Presence, σε εφαρμογή της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 

78363/05.12.2020 (ΦΕΚ 5350 Β’) Κοινής Υπουργικής Απόφασης και σύμφωνα με 

την υπ’ αρ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/2005 (ΦΕΚ Β΄539) Κ.Υ.Α «Συνεδρίαση συλλογικών 

οργάνων με Τηλεδιάσκεψη», όπως αντικαταστάθηκε από την υπ’ αρ. 429/2020 ΚΥΑ 

(ΦΕΚ Β’ 850), ύστερα από την υπ’ αρ. 14392/26.03.2021 πρόσκληση του Προέδρου 

της και Αντιδημάρχου Οικονομικών του Δήμου Λαγκαδά, κ. Αϊβαζίδη Χαράλαμπου 

(σχετική η υπ’ αρ. 1200/32270/04.09.2020 (ΑΔΑ: ΩΘ5ΖΩΛΛ-ΥΚΙ) απόφαση 

Δημάρχου Λαγκαδά), που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με 

τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α') και 

συμπληρώθηκε από την παρ. 3 του άρθ. 2 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α’).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αϊβαζίδης Χαράλαμπος (Πρόεδρος) 1. Αϊβατζίδης Παντελεήμων
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2. Τζανής Μιχαήλ (Αντιπρόεδρος)

3. Μπάσιας Σταύρος

4. Μπίκας Κωνσταντίνος

5. Πατσιαλάς Αλέξανδρος

2. Αναστασιάδης Ιωάννης

3. Ανδρεάδου Ελπινίκη

4. Τζιαμπάζης Θεόδωρος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Ζάρπη Δημήτριο, υπάλληλο του Δήμου Λαγκαδά.

ΘΕΜΑ 3ο ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση α) διενέργειας για την «Προμήθεια 

ειδών υγιεινής και ατομικής προστασίας για τις υπηρεσίες του Δήμου 

Λαγκαδά με σκοπό τον περιορισμό διασποράς του νέου κορωνοϊού», 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.668,22 € με Φ.Π.Α., με την διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης λήψης μέτρων περιορισμού 

της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, β) έγκριση των τεχνικών 

προδιαγραφών, γ) καθορισμός των όρων της πρόσκλησης της 

διαπραγμάτευσης και δ) συγκρότησης γνωμοδοτικού οργάνου διενέργειας 

και αξιολόγησης της σύναψης Δημόσιας Σύμβασης με την διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης».

Ο κ. Πρόεδρος επί του συγκεκριμένου θέματος, έθεσε υπόψη των μελών τα 

παρακάτω έγγραφα:  

1. Την υπ’ αρ. 14232/26.03.2021 εισήγηση του τμήματος Προϋπολογισμού 

Λογιστηρίου & Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για το εν λόγω θέμα, 

η οποία αναφέρει τα εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση α) διενέργειας για την «Προμήθεια ειδών υγιεινής και ατομικής 

προστασίας για τις υπηρεσίες του Δήμου Λαγκαδά με σκοπό τον περιορισμό διασποράς 

του νέου κορωνοϊού», ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.668,22 € με Φ.Π.Α.,  με την 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης λήψης  μέτρων  

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, β) έγκριση των τεχνικών 

προδιαγραφών, γ) καθορισμός των όρων  της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης και 

δ) συγκρότησης γνωμοδοτικού οργάνου διενέργειας και αξιολόγησης της σύναψης 

Δημόσιας Σύμβασης με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν,

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
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4. Τις διατάξεις της παρ.2γ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει,

5. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός 

Κώδικας) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

6. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19.7.2018 

«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – 

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της 

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α (Πρόγραμμα 

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»,  

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/05.08.2016), όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν

8. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 8 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου-ΦΕΚ 

64/14.03.2020 τεύχος Α΄, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 

4682/2020 ορίζεται ότι : «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.» η ισχύς της παρ. παρατάθηκε μέχρι την 31-12-2020 με 

το άρθρο 58 του Ν. 4722/2020 και εκ νέου δόθηκε παράταση έως την 31-

03-2021 με το άρθρο 17 του Ν. 4764/2020.

9. Το υπ’ αριθμ. 01/13.384/22-03-2021 Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών για την 

«Προμήθεια ειδών υγιεινής και ατομικής προστασίας για τις υπηρεσίες του 

Δήμου Λαγκαδά με σκοπό τον περιορισμό διασποράς του νέου κορωνοϊού», 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.668,22 € με Φ.Π.Α., που συνέταξε το Τμήμα 

Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού

10.Το υπ΄ αριθμ. 13.433/22-03-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008319982) Πρωτογενές 

Αίτημα 

11.Το υπ΄ αριθμ. 13.501/23-03-2021 έγγραφο του Τμήματος Προστασίας και 

Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας σχετικά με την αποστολή του υπ΄αρ. 

13.433/22-03-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008319982) Πρωτογενούς Αιτήματος

12.Το υπ’ αρ. 13.971/24-03-2021 Τεκμηριωμένο Αίτημα του Διατάκτη για 

Ανάληψη Υποχρέωσης προς τον Π.Ο.Υ.

13.Την αρ. 166/14.063/24-03-2021 (ΚΗΜΔΗΣ: 21REQ008334871 & ΑΔΑ: 
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ΨΟ91ΩΛΛ-ΑΘΧ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σχετικά με την έγκριση της 

δαπάνης για την «Προμήθεια ειδών υγιεινής και ατομικής προστασίας για τις 

υπηρεσίες του Δήμου Λαγκαδά με σκοπό τον περιορισμό διασποράς του νέου 

κορωνοϊού», τη διάθεση πίστωσης ποσού 5.700,22 € σε βάρος του κωδικού 

εξόδων 02.10.6631.001 και ποσού 2.968,00 €  σε βάρος του κωδικού εξόδων 

02.10.6633.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή σχετικά με :

1. Την έγκριση της διενέργειας με την προσφυγή στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας 

ανάγκης λήψης  μέτρων  περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 για την «Προμήθεια ειδών υγιεινής και ατομικής προστασίας για τις 

υπηρεσίες του Δήμου Λαγκαδά με σκοπό τον περιορισμό διασποράς του νέου 

κορωνοϊού», ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.668,22 € με Φ.Π.Α.,   με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς  

αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

2. Την έγκριση του υπ’ αριθμ. 01/13.384/22-03-2021 Τεύχους Τεχνικών 

Προδιαγραφών για την «Προμήθεια ειδών υγιεινής και ατομικής προστασίας 

για τις υπηρεσίες του Δήμου Λαγκαδά με σκοπό τον περιορισμό διασποράς του 

νέου κορωνοϊού», ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.668,22 € με Φ.Π.Α., που 

συνέταξε το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της 

Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού,  με το υπ΄αρ. 

13.433/22-03-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008319982)  Πρωτογενές Αίτημα.

3. Τον καθορισμό των όρων της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης λήψης  μέτρων  

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για την «Προμήθεια 

ειδών υγιεινής και ατομικής προστασίας για τις υπηρεσίες του Δήμου Λαγκαδά 

με σκοπό τον περιορισμό διασποράς του νέου κορωνοϊού», ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 8.668,22 € με Φ.Π.Α., ως εξής: 

«ΣΧΕΔΙΟ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος Λαγκαδά ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια ειδών υγιεινής και ατομικής 

προστασίας για τις υπηρεσίες του Δήμου Λαγκαδά με σκοπό τον περιορισμό διασποράς 

του νέου κορωνοϊού», ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.668,22 € με Φ.Π.Α., με την 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας 

ανάγκης λήψης  μέτρων  περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

  

ΑΔΑ: 6Χ39ΩΛΛ-Θ84



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6062f604ac70e767982a827d στις 30/03/21 14:57
5

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 

166/14.063/24-03-2021 (ΚΗΜΔΗΣ: 21REQ008334871 & ΑΔΑ: ΨΟ91ΩΛΛ-ΑΘΧ) 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και β) οι  βεβαιώσεις του Προϊσταμένου της 

Οικονομικής Υπηρεσίας, με α/α Βεβ. 166/2021  επί της ανωτέρω απόφασης  (ή 

πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των 

προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο 

Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 166/2021.

Η ανάθεση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ. 2γ του άρθρου 32 του 

Ν. 4412/2016,   ύστερα από την υποβολή προσφοράς όπως ορίζεται στην παρ. 3 του 

άρθρου 120 του Ν. 4412/2016.

Κριτήριο ανάθεσης της δαπάνης  είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά με όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά για την ανωτέρω προμήθεια, όπως περιγράφεται στο υπ’αριθμ. 

01/13.384/22-03-2021 Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, που αποτελεί αναπόσπαστο 

κομμάτι της παρούσας πρόσκλησης,  μέχρι την …………..του έτους  2021.

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. 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 εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, 

άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχει εκδοθεί 

έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

γ. Υπεύθυνη Δήλωση αναφορικά με του οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους 

οποίους να καταβάλει εισφορές, συνοδευόμενη και με τις αντίστοιχες ασφαλιστικές 
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ενημερότητες των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης. Σε περίπτωση που ο προσωρινός 

ανάδοχος έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, η σχετική υποχρέωση αφορά σε 

οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης (όπως ορίζεται στην  παρ. 2 του άρθρου 

73 του Ν. 4412/2016 και στην Κατευθυντήρια οδηγία 20 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).

Οι ασφαλιστικές ενημερότητες γίνονται αποδεκτές 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.

δ. Αποδεικτικά έγγραφα εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (πιστοποιητικό ισχύουσας 

εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 

ημέρες πριν από την υποβολή του) ή κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης 

και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα 

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

του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου 

ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

ε. Αποδεικτικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών του νομικού/φυσικού 

προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό 

πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 

την υποβολή του) ή κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και 

μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, έναρξη 

επιτηδεύματος, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 

συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 

ισχύουν κατά την υποβολή τους.

στ. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 

Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 

έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 

από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής 

(παρ. 1 του άρθρου 39 του Ν. 4488/2017). Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του 

πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του 

άρθρου 80, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, 

χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

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

υποβολή του.

Σε περίπτωση κωλύματος αδυναμίας έκδοσης των ανωτέρω λόγω αναστολής 

λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής αναστολής λειτουργίας 

αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 ή για άλλο σοβαρό λόγο, μπορούν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του 
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άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω 

της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 

4635/2019 (Α΄ 167), που προβλέπεται στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 

ν. 4683/2020 (Α΄ 83), προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση κατακύρωσης ή 

ανάθεσης και να συναφθεί η σύμβαση, δηλώνοντας ότι θα προσκομίσουν τα 

νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης εντός προθεσμίας τριάντα (30) 

ημερών από την υπογραφή της σύμβασης όπως ορίζεται στο άρθρο 41 του ΦΕΚ 

84/Α΄/ 13-04-2020, όπως τροποποιήθηκε με το   161 του ν. 4763/2020.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Λαγκαδά, στον κ. Χαρούλα 

Μουρταζή στο τηλέφωνο 23943-30233, στο Fax 23940-20049 ή στο email: 

xaroula.mourtazi@lagadas.gr.»

4. Την συγκρότηση τριμελούς γνωμοδοτικού οργάνου για την διενέργεια και 

αξιολόγηση σύναψης της δημόσιας σύμβασης για την «Προμήθεια ειδών 

υγιεινής και ατομικής προστασίας για τις υπηρεσίες του Δήμου Λαγκαδά με 

σκοπό τον περιορισμό διασποράς του νέου κορωνοϊού», ενδεικτικού 

προϋπολογισμού 8.668,22 € με Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη με τα 

αναπληρωματικά τους, καθώς και τον ορισμό του Προέδρου και Γραμματέα 

αυτής. 

Η Επιτροπή θα διενεργήσει τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και θα εισηγείται προς 

το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της 

ανωτέρω σύμβασης. (άρθρο 32Α του Ν.4412/2016, (όπως προστέθηκε με την παρ.1 

του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 

4782/2021 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016).

2. Την υπ’ αρ. 166/14063/24.03.2021 (ΑΔΑ: ΨΟ91ΩΛΛ-ΑΘΙΧ) & (ΑΔΑΜ: 

21REQ008334871) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

3. Τo υπ’ αρ. 01/13384/22.03.2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008319982) τεύχος τεχνικών 

προδιαγραφών, (υπ’αρ.13433/22.03.2021 πρωτογενές αίτημα) του τμήματος 

προστασίας & προαγωγής της δημόσιας υγείας, της δ/νσης κοινωνικής προστασίας 

παιδείας και πολιτισμού.                    

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Οικονομική επιτροπή

Αφού έλαβε υπόψη της την υπ’ αρ. 14232/26.03.2021 εισήγηση του τμήματος 
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Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, την 

υπ’ αρ. 166/14063/24.03.2021 (ΑΔΑ: ΨΟ91ΩΛΛ-ΑΘΙΧ) & (ΑΔΑΜ: 

21REQ008334871) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος Εξόδων της 

Οικονομικής Υπηρεσίας, το υπ’ αρ. 13433/22.03.2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008319982)  

πρωτογενές αίτημα, με το αναπόσπαστο από αυτό υπ’ αρ. 01/13384/22.03.2021 

(ΑΔΑΜ: 21REQ008319982) Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών του Τμήματος  

Προστασίας & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας και Πολιτισμού, τις διατάξεις των άρθρων 103-105 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 

114 Α΄), τις διατάξεις των άρθρων 72 & 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως 

αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ  Α΄133) και από την 

παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α’), τις διατάξεις του ν. 

4555/2018 (ΦΕΚ  Α΄133), την διάταξη του άρθρου 3 του Ν. 4682/2020  η οποία 

κύρωσε το άρθ. 2 παρ.8 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 64/14.03.2020 

τεύχος Α΄, και παρατάθηκε  έως την 31.03.2021 με το άρθρο 17 του Ν. 4764/2020 

και μετά από συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση της διενέργειας με την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης λήψης  μέτρων  περιορισμού 

της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για την «Προμήθεια ειδών υγιεινής και 

ατομικής προστασίας για τις υπηρεσίες του Δήμου Λαγκαδά με σκοπό τον περιορισμό 

διασποράς του νέου κορωνοϊού», ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.668,22 € με Φ.Π.Α.,   

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς  

αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

2. Την έγκριση του υπ’ αρ. 01/13384/22.03.2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008319982)  Τεύχους 

Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια ειδών υγιεινής και ατομικής προστασίας 

για τις υπηρεσίες του Δήμου Λαγκαδά με σκοπό τον περιορισμό διασποράς του νέου 

κορωνοϊού», ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.668,22 € με Φ.Π.Α., που συνέταξε το 

Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού,  με το υπ’αρ. 13433/22.03.2021 (ΑΔΑΜ: 

21REQ008319982)  Πρωτογενές Αίτημα.

3. Τον καθορισμό των όρων της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης λήψης  μέτρων  περιορισμού της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για την «Προμήθεια ειδών υγιεινής και 

ατομικής προστασίας για τις υπηρεσίες του Δήμου Λαγκαδά με σκοπό τον περιορισμό 

διασποράς του νέου κορωνοϊού», ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.668,22 € με Φ.Π.Α., 

ως εξής: 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος Λαγκαδά ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια ειδών υγιεινής και 

ατομικής προστασίας για τις υπηρεσίες του Δήμου Λαγκαδά με σκοπό τον περιορισμό 

διασποράς του νέου κορωνοϊού», ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.668,22 € με Φ.Π.Α., 

με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω 

κατεπείγουσας ανάγκης λήψης  μέτρων  περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 

166/14.063/24-03-2021 (ΚΗΜΔΗΣ: 21REQ008334871 & ΑΔΑ: ΨΟ91ΩΛΛ-ΑΘΧ) 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και β) οι  βεβαιώσεις του Προϊσταμένου της 

Οικονομικής Υπηρεσίας, με α/α Βεβ. 166/2021  επί της ανωτέρω απόφασης  (ή 

πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή 

των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα 

οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 166/2021.

Η ανάθεση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ. 2γ του άρθρου 32 του 

Ν. 4412/2016,   ύστερα από την υποβολή προσφοράς όπως ορίζεται στην παρ. 3 του 

άρθρου 120 του Ν. 4412/2016.

Κριτήριο ανάθεσης της δαπάνης  είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά με όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά για την ανωτέρω προμήθεια, όπως περιγράφεται στο υπ’ αρ. 

01/13384/22.03.2021 Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, που αποτελεί αναπόσπαστο 

κομμάτι της παρούσας πρόσκλησης,  μέχρι την Τετάρτη, εβδόμη (7η) του μηνός 

Απριλίου του έτους 2021. 

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

την υποβολή του.

β. Φορολογική ενημερότητα εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, 

άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχει εκδοθεί 

έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

γ. Υπεύθυνη Δήλωση αναφορικά με του οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους 

οποίους να καταβάλει εισφορές, συνοδευόμενη και με τις αντίστοιχες ασφαλιστικές 

ενημερότητες των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης. Σε περίπτωση που ο 

προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, η σχετική υποχρέωση 

αφορά σε οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης (όπως ορίζεται στην  παρ. 2 

του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και στην Κατευθυντήρια οδηγία 20 της 

Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).

Οι ασφαλιστικές ενημερότητες γίνονται αποδεκτές 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.

δ. Αποδεικτικά έγγραφα εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (πιστοποιητικό 

ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα 

(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του) ή κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 

έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 

μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., 

ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη 

δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή 

τους.

ε. Αποδεικτικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών του νομικού/φυσικού 

προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό 

πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 

την υποβολή του) ή κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και 

μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, έναρξη 

επιτηδεύματος, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 

συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 

ισχύουν κατά την υποβολή τους.

στ. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 

Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 

προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα 

δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή 

αίτησης συμμετοχής (παρ. 1 του άρθρου 39 του Ν. 4488/2017). Μέχρι να καταστεί 

εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της 
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παραγράφου 2 του άρθρου 80, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση 

του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με 

την έκδοση του πιστοποιητικού. 

Το δικαιολογητικό γίνεται δεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 

την υποβολή του.

Σε περίπτωση κωλύματος αδυναμίας έκδοσης των ανωτέρω λόγω αναστολής 

λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής αναστολής λειτουργίας 

αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19 ή για άλλο σοβαρό λόγο, μπορούν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του 

άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω 

της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 

4635/2019 (Α΄ 167), που προβλέπεται στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 

ν. 4683/2020 (Α΄ 83), προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση κατακύρωσης ή 

ανάθεσης και να συναφθεί η σύμβαση, δηλώνοντας ότι θα προσκομίσουν τα 

νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης εντός προθεσμίας τριάντα (30) 

ημερών από την υπογραφή της σύμβασης όπως ορίζεται στο άρθρο 41 του ΦΕΚ 

84/Α΄/ 13-04-2020, όπως τροποποιήθηκε με το   161 του ν. 4763/2020.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά 

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Λαγκαδά, στον κ. 

Χαρούλα Μουρταζή στο τηλέφωνο 23943-30233, στο Fax 23940-20049 ή στο email: 

xaroula.mourtazi@lagadas.gr.»

4. Την συγκρότηση τριμελούς γνωμοδοτικού οργάνου για την διενέργεια και αξιολόγηση 

σύναψης της δημόσιας σύμβασης για την «Προμήθεια ειδών υγιεινής και ατομικής 

προστασίας για τις υπηρεσίες του Δήμου Λαγκαδά με σκοπό τον περιορισμό 

διασποράς του νέου κορωνοϊού», ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.668,22 € με Φ.Π.Α., 

με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 

αποτελούμενη από τρία (3) μέλη με τα αναπληρωματικά τους, καθώς και τον ορισμό 

του Προέδρου και Γραμματέα αυτής, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ

Πρόεδρος Επιτροπής Φωτιάδης Ιωάννης

Γραμματέας Επιτροπής Μουρταζή Χαρούλα

Τακτικό Μέλος Σαμαρά Θεοδώρα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Αναπληρωματικός Πρόεδρος Πάτλη Μαρία

Αναπληρωματικός Γραμματέας Τακατίνη Χρυσάνθη

ΑΔΑ: 6Χ39ΩΛΛ-Θ84
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Αναπληρωματικό Μέλος Δάτση Κυράννα

Η Επιτροπή θα διενεργήσει τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και θα εισηγείται προς 

το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της 

ανωτέρω σύμβασης. (άρθρο 32Α του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.1 

του άρθρου 43 του Ν.4605/2019 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 

4412/2016) και του άρθρου 2 του Ν. 4782/2021.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 80/2021
        Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αϊβαζίδης Χαράλαμπος                    1. Μπάσιας Σταύρος

Αντιδήμαρχος Λαγκαδά                             2. Μπίκας Κωνσταντίνος

                                                              3. Πατσιαλάς Αλέξανδρος

                                            4. Τζανής Μιχαήλ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
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