
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Αρκαδίας 37, Περιστέρι, 121-32
Τηλ.: 2105745826, 2105762434, Fax: 2105759547

  Αναρτητέο Διαύγεια 

  Περιστέρι: 22/5/2020

   Αρ. Πρωτ.: 2032

  
 
 

  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ.9ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης 42/2020 της Ε.Ε.

Στις 22 Μαΐου 2020, ημέρα και ώρα 10.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 9η συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του Αναπτυξιακού
Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, που έγκαιρα
επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την
20/05/2020

Σύνολο μελών : 3  
Παρόντες : 3 Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος – Αντιπρόεδρος, Ιωάννης Γκίκας –

μέλος
Απόντες : 0 Κανείς
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω
στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το 2ο θέμα της Η.Δ. περί: «Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄αριθ. 07/2020
μελέτης ¨Προμήθεια μασκών ατομικής προστασίας (χειρουργικές μάσκες) ως είδη Βασικής Υλικής
Συνδρομής στο πλαίσιο του Ε.Π Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ), επιλογή
τρόπου ανάθεσης, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής του
διαγωνισμού¨» και λέει τα εξής:
 Με την υπ' αριθ. 05/2018 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ:Ψ1ΡΚΟΡΕΓ-0Β8) εγκρίναμε τη συμμετοχή του ΑΣΔΑ στη νέα
προγραμματική περίοδο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)" 2018-2019, καθώς και την υποβολή πρότασης
στην Πράξη με τίτλο:«Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές 
Δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019» του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής»
του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ). 
 Με την με αριθ. πρωτ. 2272/21.05.2018 Αίτηση Χρηματοδότησης Πράξης του ΑΣΔΑ, ΠΕ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΩΝ - προς την Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ, αιτηθήκαμε την ένταξη της πράξης στο Ε.Π
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ), που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD).
 Με την υπ' αριθ. 627/13.06.2018 (αριθ.πρωτ.ΑΣΔΑ 2756/2018) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής
Αλληλεγγύης εγκρίθηκε η ένταξη της Πράξης "ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 - Κ.Σ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΣΔΑ",  με κωδικό ΟΠΣ 5029456 του Ε.Π. "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής, του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ). 
 Με την υπ' αριθ. 702/06.07.2018 (αριθ.πρωτ.ΑΣΔΑ 4212/2018) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης εγκρίθηκε η ένταξη  της ανωτέρω Πράξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018, στη
ΣΑΕ 093/8.  
 Με την υπ αριθ.Δ 13/οικ.20608/469/9.5.2019 (ΦΕΚ τ Β 1990/31.05.2019) Κοινή Υπουργική Απόφαση,
παρατάθηκε η λήξη του φυσικού αντικειμένου του προγράμματος μέχρι τις 31/12/2020  
 Η πανδημία του ιού COVID 19 αποτελεί, λόγω της ιδιαίτερα μεγάλης διασποράς του, ένα γεγονός, το οποίο
δημιούργησε μια πρωτοφανή και απρόβλεπτη υγειονομική κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο. Η σταδιακή χαλάρωση ή
άρση των μέτρων, που είχαν επιβληθεί με σκοπό την μέγιστη προστασία του πληθυσμού από πιθανή επιμόλυνση
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από τον ιό, δημιουργεί νέους φόβους για ένα δεύτερο κύμα εξάπλωσής του σε περίπτωση που δεν τηρηθούν με
σχολαστική ευλάβεια οι οδηγίες της Ελληνικής Κυβέρνησης, όπως αυτές διατυπώνονται μέσω του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη (Υφυπουργείο Πολιτικής προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων) και του Εθνικού
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)

Οι οδηγίες της Ελληνικής Κυβέρνησης, όπως αυτές προβάλλονται τόσο από τα Μ.Μ.Ε. αλλά και από τις
ιστοσελίδες των αρμόδιων φορέων (http://www.minocp.gov.gr/, https://eody.gov.gr/) περιλαμβάνουν την χρήση
μάσκας για μια σειρά καθημερινών δραστηριοτήτων με σκοπό την προστασία του πληθυσμού από τη επιμόλυνση
με τον ιό COVID-19. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα είναι το κρισιμότερο σημείο για την προσπάθεια
μείωσης της καμπύλης κρουσμάτων από τον ιό καθώς τώρα επανέρχεται σταδιακά η κοινωνική και οικονομική
κανονικότητα. (άνοιγμα σχολείων, άνοιγμα καταστημάτων λιανικής πώλησης προϊόντων κ.α.)
 Η προμήθεια υγειονομικού υλικού (μασκών προστασίας προσώπου), στο πλαίσιο χορήγησης ειδών βασικής
υλικής συνδρομής (Ε.Β.Υ.Σ.), οι οποίες θα διατεθούν στα πλέον ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού της Δυτικής
Αθήνας (άποροι, μονογονεϊκές οικογένειες, Ρομά κ.α.), αποτελεί κύριο μέλημα του Ταμείου Επισιτιστικής
Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) αλλά και καθήκον για εμάς καθώς αντιλαμβανόμαστε ως πρωταρχική
ανάγκη για κάθε δημοτική αρχή την προστασία του πληθυσμού από αυξημένο κίνδυνο ζωής που συνεπάγεται η
πιθανή εκτεταμένη διασπορά του ιού COVID-19. Λόγω δε της χαλάρωσης των μέτρων που επιχειρείται η
προμήθεια και διανομή των μασκών πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν, ώστε να μη χαθεί πολύτιμος
χρόνος και με δεδομένο ότι τα τμήματα του πληθυσμού της περιοχής μας που θα ωφεληθούν δεν έχουν την –
οικονομική-  δυνατότητα να προμηθευτούν οι ίδιοι τα απαραίτητα ελάχιστα μέσα για την προστασία τους.
 Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΑΣΔΑ συνέταξε και θεώρησε την υπ΄αριθ.07/2020
μελέτη με τίτλο ¨Προμήθεια μασκών ατομικής προστασίας (χειρουργικές μάσκες) ως είδη Βασικής Υλικής
Συνδρομής στο πλαίσιο του Ε.Π Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)¨, με κωδικό ΟΠΣ 5029456,
προϋπολογισμού 157.304,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Για την ανωτέρω μελέτη διατυπώθηκε
σύμφωνη γνώμη με το υπ΄αριθ. 661 οικ 20.05.2020 (πρωτ.ΑΣΔΑ 1978) έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής
(ΕΙΕΑΔ) του ανωτέρω προγράμματος.
 Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνω η εκτέλεση της ανωτέρω προμήθεια να γίνει με την διαδικασία της
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη  η οποία αποτελεί ένα εξαιρετικό μέτρο, το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί
έως τώρα από τον Σύνδεσμό μας και στόχο έχει να καλύψει όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα
τις ανάγκες τόσο των ευάλωτων δημοτών της Δυτικής Αθήνας, όσο και των υπολοίπων συνδημοτών τους
απέναντι  στην απειλή του ιού COVID-19. Η χρήση του εργαλείου της διαπραγμάτευσης, που παρέχεται από το
ν.4412/2016 για την συγκεκριμένη προμήθεια που πρόκειται να συνάψει ο Σύνδεσμός μας αποτελεί εξαιρετικό
γεγονός προκειμένου να αντιμετωπισθούν επείγουσες και απρόβλεπτες καταστάσεις  που ευελπιστούμε ότι δεν θα
επαναληφθούν με την επιστροφή στην πλήρη καθημερινή κανονικότητα.
Συνεχίζοντας προτείνω να ληφθεί σήμερα απόφαση και προτείνω:
- να εγκρίνουμε την εξειδίκευση του Κ.Α 70.6474.0009 του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ Ο.Ε 2020,
ποσού 157.304,00 Ευρώ "Προμήθεια μασκών ατομικής προστασίας (χειρουργικές μάσκες) ως είδη Βασικής Υλικής
Συνδρομής στο πλαίσιο του Ε.Π Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)"  
- να εγκρίνουμε την υπ' αριθ.07/2020 μελέτη της Α.Π.Π.Α με τίτλο «Προμήθεια μασκών ατομικής προστασίας
(χειρουργικές μάσκες) ως είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής στο πλαίσιο του Ε.Π Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής (ΤΕΒΑ)"
- να εγκρίνουμε την εκτέλεση της προμήθειας με τη μέθοδο της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση σύμφωνα με τον Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α/2020)
- να καταρτίσουμε τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με το επισυναπτόμενο
σχέδιο.
- να ορίσουμε καταληκτική ημερομηνία υποβολής και αποσφάγισης των προσφορών την 27/05/2020 ημέρα
Τετάρτη και ώρα 10.00 πμ (λήξη υποβολής προσφορών στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδομείου
(info@asda.gr) 

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α, 08/06/2006) όπως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α, 07/06/2010) όπως ισχύουν 
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α, 08/08/2016) όπως ισχύουν
4. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α, 19/07/2018) όπως ισχύουν
5. Την υπ' αριθ.11/2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε."
(ΑΔΑ:7Ζ8ΓΟΡΕΓ-5ΜΕ)
6. Την υπ' αριθ.12/2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Ψήφισης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ οικονομικού έτους
2020" (ΑΔΑ:6ΣΟΦΟΡΕΓ-093) που εγκρίθηκε με το 132674/33336/27.01.2020  έγγραφο της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής, (αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 427/30.01.2020)
7. Τις διατάξεις του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α/2020) ¨Κύρωση: α) της από 25.02.2020 Π.Ν.Π β) της από
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11.02.2020 Π.Ν.Π και γ) της από 14.2.2020 Π.Ν.Π  
8. Την υπ' αριθ.1891/15.05.2020 εισήγηση του Αυτ.Τμ. Προγραμματισμού και Ανάπτυξης (Α.Τ.Π.Α.) του ΑΣΔΑ
9. Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εξειδίκευση του Κ.Α 70.6474.0009 του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ Ο.Ε 2020,
ποσού 157.304,00 Ευρώ "Προμήθεια μασκών ατομικής προστασίας (χειρουργικές μάσκες) ως είδη Βασικής
Υλικής Συνδρομής στο πλαίσιο του Ε.Π Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)"
Εγκρίνει την υπ' αριθ. 07/2020 μελέτη του Αυτ.Τμ.Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΑΣΔΑ με
τίτλο:"Προμήθεια μασκών ατομικής προστασίας (χειρουργικές μάσκες) ως είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής
στο πλαίσιο του Ε.Π Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)"
Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας με τη μέθοδο της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
σύμφωνα με τον Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α/2020)
Καταρτίζει τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο
Ορίζει ως καταληκτική ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών της «Προμήθειας μασκών ατομικής
προστασίας (χειρουργικές μάσκες) ως είδη Βασικής Υλικής Συνδρομής στο πλαίσιο του Ε.Π Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)» την 27/05/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 πμ

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 42/2020 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

 

Νίκος Ζενέτος
Ιωάννης Γκίκας

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 22/05/2020

Ο Πρόεδρος

 

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

   

 

Εσωτερική Διανομή:
::Α .Τ.Π.Α .  
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