
 

 

                                                       
Ελληνική Δημοκρατία                                                                        Bούλα, 9-11-2022 
Νομός Αττικής                                                               Aρ.Πρωτ.: 46527 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης    
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ  50ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
Αρ. Πράξης       : 50 
Αρ. Απόφασης : 387 
 
Στη Βούλα την 9η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη, στο Δημοτικό Κατάστημα, συνεδρίασε δια 
περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου & τηλεφώνου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78, του ν. 4954/2022 - ΦΕΚ 
136/Α/9-7-2022, μετά από τη με αρ. πρωτ. 45973/4-11-2022 πρόσκληση του Δημάρχου κ. 
Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους, 
άρθρα 103 και 105 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και άρθρου 75 του Ν. 3852/7.6.2010 όπως ισχύει. 
 
Οι λόγοι της δια περιφοράς λήψης αποφάσεων ανάγονται στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου 
Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 
κορωνοϊού covid-19. 
 
Στη δια περιφοράς συνεδρίαση συμμετείχαν τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και 
συγκεκριμένα: 
  

  
ΟΝΟΜΑ  ΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Παρών  

2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Παρών  

3. ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Παρούσα  

4. ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΟΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Παρούσα  

5. ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Παρούσα   

6. ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Παρών  

7. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Παρών  

8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Παρών  

9. ΙΩΑΝΝΑ ΔΟΓΚΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Παρούσα  

    

1. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 

2. LEHTINEN TEEMU EERIKKI ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 

3. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΜΠΕΛΟΥ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απούσα 

4. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 

5. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 

6. ΝΑΤΑΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 
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ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής Διαπραγμάτευσης, έγκρισης 
ανάθεσης της σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες καθαριότητας & 
απολύμανσης ιδιωτικών κατοικιών»  

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπ΄όψιν: 

1. Το με αρ. πρωτ. 45719/3-11-2022 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής Παιδείας 
Αθλητισμού και Πολιτισμού, σχετικά με την έγκριση πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής 
Διαπραγμάτευσης, έγκρισης ανάθεσης της σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες 
καθαριότητας & απολύμανσης ιδιωτικών κατοικιών», το οποίο αναφέρει τα ακόλουθα: 

 
«Κύριε Πρόεδρε 

Έχοντας υπόψη: 
α) Την περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, κατά την οποία η διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιηθεί, μεταξύ άλλων, και «...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.» 
β) Την αριθμ. 375/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη  
σύμβασης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, την ανάθεση των υπηρεσιών 
καθαρισμού και απολύμανσης με τίτλο «Υπηρεσίες καθαριότητας και απολύμανσης ιδιωτικών 
κατοικιών». 
γ) Το από 02-11-2022 πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης. 
 
Παρακαλούμε όπως εισαγάγετε το θέμα στην επικείμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  λόγω 
αρμοδιότητας βάσει  του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 ) προκειμένου να: 
 

- Εγκρίνει το από 02-11-2022 πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης. 
- Εγκρίνει την ανάθεση της αναφερόμενης υπηρεσίας, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 
δημοσίευση, επειδή συντρέχουν οι οριζόμενες από την περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 
4412/2016,  
- Αναθέσει την Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση με τίτλο «Υπηρεσίες καθαριότητας και 
απολύμανσης ιδιωτικών κατοικιών» στον κάτωθι οικονομικό φορέα, διότι η υποβληθείσα προσφορά 
καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης και ευρίσκονται εντός της εκτιμώμενης αξίας που 
ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή με την αριθμ. 375/2022 απόφασή της 

 

Οικονομικός Φορέας ΑΦΜ Δαπάνη Φ.Π.Α  Σύνολο 

ΑΝΑΤΖΟΥΤΣΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 116186346 4.830€ 1.159,20€ 5.989,20€ 

 
Τον ανάδοχο δεσμεύουν όλοι οι όροι που καθορίσθηκαν στην αριθμ. 375/2022 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής. 

    

 
                                                                                                 Η Αν. Διευθύντρια 

Κοινωνικής Πολιτικής Παιδείας Αθλητισμού και Πολιτισμού» 
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2) Την υπ΄αρ. 375/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι 
όροι της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες 
καθαριότητας & απολύμανσης ιδιωτικών κατοικιών»  

3) Tην με αρ πρωτ. 45138/01-11-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011515299 2022-11-01) Πρόσκληση 
Ενδιαφέροντος 

4) Tην με αρ πρωτ. 45411/02-11-2022 Προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία 
«ΑΝΑΤΖΟΥΤΣΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» 

5) Το από 2 Νοεμβρίου 2022 πρακτικό κατακύρωσης της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης  

 
          και με βάση τις διατάξεις: 

 
1. του Ν. 3463/10 ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 
2. του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
3. του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια» 
4. του άρθρου 78, του ν. 4954/2022 - ΦΕΚ 136/Α/9-7-2022 «Τρόπος λήψης αποφάσεων 
συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων 
νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19» 
5. της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΔΙα/Γ.Π.οικ. 71342, (ΦΕΚ 4899/Β/6-11-2020) (Έκτακτα μέτρα 
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-
19) 
 
Η διάσκεψη και η ψηφοφορία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δικτύου σταθερής τηλεφωνίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 78, του ν. 4954/2022 - ΦΕΚ 136/Α/9-7-2022, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία 
των Δήμων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού covid-
19. 
 

Επί 8 (οκτώ) μελών, τα 7 (επτά), καθώς και ο Πρόεδρος ψήφισαν ΝΑΙ και 1 (ένα) μέλος η κα 
Ιωάννα Δόγκα ψήφισε ΠΑΡΟΥΣΑ. 

                                                                                   

            Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  επί των καταμετρημένων ψήφων 

Δια Περιφοράς 

Α) Εγκρίνει το από 02-11-2022 πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης ανάθεσης της 
σύμβασης, για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες καθαριότητας & απολύμανσης 
ιδιωτικών κατοικιών» 

Β) Εγκρίνει την ανάθεση της αναφερόμενης υπηρεσίας, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης 
χωρίς δημοσίευση, επειδή συντρέχουν οι οριζόμενες από την περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του 
άρθρου 32 του Ν. 4412/2016,  
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Γ) Αναθέτει την Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση με τίτλο «Υπηρεσίες καθαριότητας και 
απολύμανσης ιδιωτικών κατοικιών» στον κάτωθι οικονομικό φορέα, διότι η υποβληθείσα 
προσφορά καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης και ευρίσκονται εντός της 
εκτιμώμενης αξίας που ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή με την αριθμ. 375/2022 απόφασή της: 

 

Οικονομικός Φορέας ΑΦΜ Δαπάνη Φ.Π.Α  Σύνολο 

ΑΝΑΤΖΟΥΤΣΟΥΛΑΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

116186346 4.830€ 1.159,20€ 5.989,20€ 

 

Το ανάδοχο δεσμεύουν όλοι οι όροι που καθορίστηκαν στην αριθμ. 375/2022 Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  387/2022.  

Σε ένδειξη συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται ως ακολούθως :  

 
 

                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
 
 
     
         
 
                            
             ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 

 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ 
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΟΥΤΟΓΛΟΥ 
ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ 
ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ 
ΙΩΑΝΝΑ ΔΟΓΚΑ  
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Ελληνική Δημοκρατία 
Νομός Αττικής 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, 
Αθλητισμού και Πολιτισμού 
Ταχ.Δ/νση: Ζεφύρου 2 
Τ.Κ.: 16673 – ΒΟΥΛΑ 
Πληροφ.: Β. Συροπούλου 
Τηλ.:  213-2019904 
Fax:   210-8950421 
e-mail: vsiropulu@vvv.gov.gr 
www.vvv.gov.gr 

    Βούλα 02-11-2022  
 
 
 
 
 
 
 

        Προς:  Οικονομική Επιτροπή 

   
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 32 και την παρ. 1 περ. β του άρθρου 32Α του Ν. 4412/2016 και στα 
πλαίσια της διενέργειας της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 
οφειλόμενης σε γεγονότα που δεν μπορούν να προβλεφθούν από το Δήμο,  όσον αφορά την ανάθεση των 
υπηρεσιών καθαρισμού και απολύμανσης με τίτλο «Υπηρεσίες καθαριότητας και απολύμανσης ιδιωτικών 
κατοικιών» και λαμβάνοντας υπόψη: 

- Tην με αρ. 972/2022 (ΑΔΑ: 93ΟΕΩΨΖ-Ν53) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δημάρχου για τη 
διάθεση και την δέσμευση της πίστωσης 5.989,20 € σε βάρος του Κ.Α. Εξόδων 15-6162.009 καθώς και την 
διενέργεια της ανωτέρω αναφερόμενης υπηρεσίας. 

- Tην με αρ. 375/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

- Tην με αρ πρωτ. 45138/01-11-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011515299 2022-11-01) Πρόσκληση Ενδιαφέροντος 

- Tην με αρ πρωτ. 45411/02-11-2022 Προσφορά της εταιρείας  με την επωνυμία «ΑΝΑΤΖΟΥΤΣΟΥΛΑΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ». 

Η Επιτροπή αποσφράγισε την ηλεκτρονική προσφορά και κατά τον έλεγχό τους διαπίστωσε ότι: 

Τμήμα Μελέτης 
Συμμετέχων 

Οικονομικός Φορέας 
Κατάσταση 
προσφοράς 

mailto:ichatzatoglou@vvv.gov.gr
http://www.vvv.gov.gr/
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1. Απολύμανση και καθαρισμός διαμερίσματος στην 
οδό Θησέως 65, Βάρκιζα 

δόθηκε προσφορά 
από τον οικ. φορέα 

«ΑΝΑΤΖΟΥΤΣΟΥΛΑΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» (με 
ΑΦΜ: 116186346) 
ύψους 4.830€ προ 

ΦΠΑ 

η οποία καλύπτει 
τις προδιαγραφές 
και τους όρους της 

με αρ. 375/2022 
απόφασης 

Οικονομικής 
Επιτροπής 

2. Απολύμανση και καθαρισμός διαμερίσματος στην 
οδό Φολεγάνδρου 14, Δίλοφο Βάρης 

 

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή: 

 Την ανάθεση της εκδήλωσης στην εταιρεία «ΑΝΑΤΖΟΥΤΣΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» γιατί η 
προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους, τις τεχνικές προδιαγραφές της 375/2022 
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και της πρόσκλησης καθώς και εντός του προϋπολογισμού,  
 
 

Στοιχεία Αναδόχου Ποσό ανάθεσης προ ΦΠΑ 

στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία 
«ΑΝΑΤΖΟΥΤΣΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» και ΑΦΜ: 
116186346 

έναντι του ποσού των 4.830 € προ ΦΠΑ 24% 

 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 

         

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

1.ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

 

2. ΑΝΝΑ ΠΙΤΑΔΑΚΗ 

 

3. ΑΝΘΟΥΣΑ ΠΙΚΗ 
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