
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      
Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ        
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                 Απόσπασμα    
ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ                            από το πρακτικό της                                                         
(ΠΑΟΔΗΛ)-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»                           3ης κατεπείγουσας Συνεδρίασης 
                 του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Στις 13 Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ δια περιφοράς, ύστερα από την υπ’ αριθ. Πρωτ. 397-13/03/2020 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου κ. Δημήτρη Πανταζόπουλο, που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 
3852/2010 (Α΄87) και το άρθρο 95 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).  
 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρ. 96 του Ν. 3463/2006), γιατί στο σύνολο των δεκαπέντε (15) 
μελών παρόντα ήταν και τα δεκαπέντε (15) και συγκεκριμένα οι:  
 
1)Δημήτρης Πανταζόπουλος, Πρόεδρος, 2) Λουκάς Ζαχείλας, 3) Αλέξανδρος Μπενέκης, 4) Ιωάννης 
Τζούμαρης, 5)Βασιλική Κραββαρίτου, 6) Δημήτρης Κύρκος, 7) Βασίλειος Μπάτρας, 8) Αικατερίνη 
Ραγκούση, 9) Ιωάννης Τσάκωνας, 10) Ιωάννης Γρηγορέας, 11)Ιωάννης Παπαϊωάννου, 12)Μαρία Μπάστα, 
13) Αλέξανδρος Βαρσάνης, 14) Γαβριήλ Αραμπατζής & 15) Παναγιώτης Ποντίδας   
 
Αφού δεν προέκυψε κάποιο άλλο κώλυμα, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
Τα πρακτικά τηρεί η υπάλληλος του Ν.Π. κα Γεωργία Μπελαλή. 
 
 
Αρ. Απόφασης: 22/2020 
  
Θέμα: Έγκριση ή μη για προμήθεια υλικού, συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και 
απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 σύμφωνα με 
το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 55/11-03-2020. 
 
Ο Πρόεδρος, κ. Δημήτρης Πανταζόπουλος, εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε 
υπόψη των μελών του Δ.Σ. την εισήγηση του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού, η οποία αναλυτικά 
αναφέρει τα παρακάτω: 

 
Λαμβάνοντας υπόψη την υπ΄αριθμ. 55/11-3-2020 Πράξη νομοθετικού περιεχομένου και συγκεκριμένα: 
 
Α) το αρ. 10 παρ. 3α, σχετικά με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη 
λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοιού, θα πρέπει να προβούμε στην απευθείας ανάθεση 
της «Προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2β Ν.4412/2016 και  
Β) το αρ.10 παρ 3β, το συνολικό κόστος της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των €2.180,72€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6634. Για το ποσό αυτό θα γίνει 
πρόβλεψη δέσμευσης δαπάνης στην πρώτη μετά την ανάθεση αναμόρφωση του προϋπολογισμού, διότι η 
υπάρχουσα πίστωση δεν επαρκεί.   

Γ) Την προσφορά της επιχείρησης «ΓΑΛΑΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ -ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ SUPER MARKET -
ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» 

Παρακαλούμε όπως: 

Α) Εγκρίνετε την απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» με τη 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2β 
Ν.4412/2016 και σύμφωνα με το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 55/11-03-2020. 

Β) Εγκρίνετε την πρόβλεψη δέσμευσης δαπάνης ποσού 2.180,72€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% 
και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6634 στην πρώτη μετά την ανάθεση αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. 
έτους 2020. 

Γ) Εγκρίνετε τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό – περιγραφή 
της 10/2020 μελέτης  του ΝΠ. 

Δ) Εγκρίνετε την ανάθεση της «Προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» στην επιχείρηση 
«ΓΑΛΑΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ -ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ SUPER MARKET -ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ». 

ΑΔΑ: 9Ο5ΖΟΛ02-Μ0Π



 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη 
- τις διατάξεις των άρθρων 233 και 240 του ν.3463/2006(Δ.Κ.Κ.) καθώς και τα άρθρα 65, 67, 69 και 167 του 
Ν. 3852/2010  
- το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 55/11-03-2020 
- την εισήγηση του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού  
 

   
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α) Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» με τη 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2β 
Ν.4412/2016 και σύμφωνα με το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 55/11-03-2020. 

Β) Εγκρίνει την πρόβλεψη δέσμευσης δαπάνης ποσού 2.180,72€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και 
θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6634 στην πρώτη μετά την ανάθεση αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 
2020. 

Γ) Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό – περιγραφή της 
10/2020 μελέτης  του ΝΠ. 

Δ) Εγκρίνει την ανάθεση της «Προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» στην επιχείρηση 
«ΓΑΛΑΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ -ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ SUPER MARKET -ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ». 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 22/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.  
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής: 
 
 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  13/03/2020 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    ΤΑ ΜΕΛΗ 
Λουκάς Ζαχείλας,  Αλέξανδρος Μπενέκης,  Ιωάννης 
Τζούμαρης, Βασιλική Κραββαρίτου, Δημήτρης Κύρκος, 
Βασίλειος Μπάτρας, Αικατερίνη Ραγκούση, Ιωάννης 
Τσάκωνας, Ιωάννης Γρηγορέας, Ιωάννης 
Παπαϊωάννου, Μαρία Μπάστα, Αλέξανδρος Βαρσάνης, 
Γαβριήλ Αραμπατζής & Παναγιώτης Ποντίδας   

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
 

ΑΔΑ: 9Ο5ΖΟΛ02-Μ0Π
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