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Ελληνική Δημοκρατία                                     Bούλα, 24-2-2021 
Νομός Αττικής                           Aρ.Πρωτ. 6746 
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης    
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ   11ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 Αρ. Πράξης       :  11 
 Αρ. Απόφασης :  77 
 
Στη Βούλα την 24η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη, στο Δημοτικό Κατάστημα, 
συνεδρίασε δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης - Βούλας – 
Βουλιαγμένης (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου & τηλεφώνου), σύμφωνα με την υπ΄αρ. 
427/77440/13.11.2020 Εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, μετά από τη με αρ. πρωτ. 6216/19-2-
2021 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 εν μέσω της πανδημίας και για την αποφυγή της 
διάδοσης του κορωνοϊού covid-19. 
 
Στη δια περιφοράς συνεδρίαση συμμετείχαν ο Πρόεδρος καθώς και τα οκτώ (8) μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής και συγκεκριμένα: 
   
ΟΝΟΜΑ  ΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Παρών  

2. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Παρών  

3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                   Παρών  

4. ΩΣΑΝΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ      Παρούσα  

5. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Παρών  

6. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Παρών  

7. ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Παρούσα  

8. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Παρών  

9. ΙΩΑΝΝΑ – ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΔΟΓΚΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Παρούσα  

    

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 

2. ΟΛΓΑ – ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΟΛΙΤΗ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απούσα 

3. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΜΠΕΛΟΥ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απούσα 

4. ΜΑΡΙΑ ΜΠΡΑΪΜΝΙΩΤΗ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απούσα 

5. LEHTINEN TEEMU EERIKKI  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 

6. ΝΑΤΑΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 

 
Θέμα 7ο: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής Διαπραγμάτευσης, έγκρισης 
ανάθεσης της σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υλικών και παροχή 
υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της επιδημίας κορωνοϊού  (COVID -19)» (αφορά την 14η  
διαπραγμάτευση) 
 

ΑΔΑ: ΩΚΒΝΩΨΖ-Ι1Ο
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Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψιν: 
 
1. Tο με αρ.πρωτ. 5631/16-2-2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών, Τμήματος 
Προμηθειών προς την Οικονομική Επιτροπή, το οποίο αναφέρει τα εξής: 
 
“ Κύριε Πρόεδρε 
Σύμφωνα με τα ακόλουθα: 
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 η 
σύμβαση μπορεί να εκτελεστεί μόνον από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα. 
β) Την αριθμ. 49/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν αφενός η σύναψη  
συμβάσεων  με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, λόγω κατεπείγοντος και αφετέρου οι 
τεχνικές προδιαγραφές. 
γ) Την ανάγκη που υπάρχει στο Δήμο μας  για την διατήρηση της δημόσιας λόγω του νέου κορωνοϊού. 
δ) Το από 29-9-2020 πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης. 
 
Παρακαλούμε όπως εισάγετε  το θέμα στην επικείμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  λόγω 
αρμοδιότητας βάσει  του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 ) προκειμένου : 

1. Εγκρίνει το από 15-2-2021 πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης. 

2. Εγκρίνει την ανάθεση της αναφερόμενης προμήθειας, 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,  

3. Αναθέτει την 14η Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ  (COVID -19)»  

στους κάτωθι οικονομικούς φορείς, διότι οι υποβληθείσες προσφορές καλύπτουν τις 

τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης και ευρίσκονται εντός της εκτιμώμενης αξίας που 

ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή με την αριθμ. 49/2021 απόφασή της: 

 

Οικονομικός Φορέας 
Ομάδα 

Συμμετοχής 
ΑΦΜ 

Δαπάνη Φ.Π.Α  Σύνολο 

MY ROOTS NATURAL 

BEAUTY 

ΟΜΑΔΑ Α 
(ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) 

042179323 778,00€ 186,72€ 964,72€ 

ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 
ΟΜΑΔΑ Β 

(COVID-19 PCR) 
070643477 17.500,00€ - 17.500,00€ 

4. Τον ανάδοχο δεσμεύουν όλοι οι όροι που καθορίσθηκαν στην αριθμ. 49/2021 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
    

 
      Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΟΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

& ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΚΒΝΩΨΖ-Ι1Ο
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2. Το από 15-2-2021 πρακτικό της Επιτροπής 14ης  Διαπραγμάτευσης το οποίο αναφέρει τα 
ακόλουθα: 
 

«Σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 32 και την παρ. 2 περ. (γ) του Ν. 4412/2016 και στα πλαίσια της 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση λόγω του επείγοντος για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ  (COVID -19)»   
 14η  ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ  
και λαμβάνοντας υπόψη: 
 
 

1. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ( αριθμός φύλλου 55 τεύχος πρώτο /11-3-2020) 
κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του 

2. Το άρθρο 32 παρ.2 του Ν.4412/2016: «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.» 

3. Τη με αρ. 49/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί λήψης απόφασης έγκρισης της 
11ης διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ  (COVID -19)»   

4. Τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας 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 

5. Tη με αρ. πρωτ. 5054/10-2-2021  Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος,  
6. Τις προσφορές που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο του Δήμου 
 

Οικονομικός Φορέας ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  
ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 5491/15-2-2021 

MY ROOTS NATURAL BEAUTY 5492/12-2-2021 

 

Οι  ανωτέρω αναφερόμενοι οικονομικοί φορείς, κατέθεσαν τα απαιτούμενα από την 
πρόσκληση δικαιολογητικά και καλύπτουν τις προδιαγραφές και τους όρους  που 
αναφέρονται στην υπ.αρ. 49/2021  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Προσφέρουν τιμές  σύμφωνα με τον κατωτέρω συγκριτικό πίνακα : 
 

Οικονομικός Φορέας 
Ομάδα 
Συμμετοχής 

ΑΦΜ 
Δαπάνη Φ.Π.Α  Σύνολο 

MY ROOTS NATURAL 

BEAUTY 

ΟΜΑΔΑ Α 
(ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) 

042179323 778,00€ 186,72€ 964,72€ 

ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 
ΟΜΑΔΑ Β 
(COVID-19 PCR) 

070643477 17.500,00€ - 17.500,00€ 

 

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

ΑΔΑ: ΩΚΒΝΩΨΖ-Ι1Ο
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 Την ανάθεση της προμήθειας  στη εταιρεία MY ROOTS NATURAL BEAUTY  την Ομάδα Α  γιατί η 
προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
πρόσκλησης  

 Την ανάθεση της προμήθειας  στη εταιρεία ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ την Ομάδα Β  γιατί 
η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
πρόσκλησης  
 

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

 
         Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ»  

 
3. 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 η σύμβαση μπορεί να εκτελεστεί μόνον από έναν 
συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, 

    β) Την αριθμ. 49/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν 
αφενός η σύναψη συμβάσεων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς 
δημοσίευση, λόγω κατεπείγοντος και αφετέρου οι τεχνικές προδιαγραφές, 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7.6.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως ισχύει, 

5. Τις διατάξεις 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», 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204 Α/2011) όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012(ΦΕΚ 14 Α/2012) και την Κ.Υ.Α.111/2380/2012(ΦΕΚ 3400 
Β/2012 περί «Λειτουργίας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ), 

7. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 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) 

8. Τη με αριθμ. πρωτ. 113238/29250/17-1-2020 επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2020 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, που αφορά τη με αρ. 433/2019 
απόφαση του Δ.Σ. «Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
για το οικ. Έτος 2020» 

9. Την υπ΄αρ. 427/77440/13.11.2020 Εγκύκλιο  του Υπ. Εσωτερικών 
   
Η ψήφος των μελών της Οικονομικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και δικτύου σταθερής τηλεφωνίας σύμφωνα με την υπ΄αρ. 40 Εγκύκλιο, 
Α.Π.20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) αναφορικά με την οργάνωση και 
λειτουργία των Δήμων. 
            

                                                                                       
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

Δια Περιφοράς 

Α) Εγκρίνει το από 15-2-2021 πρακτικό της Επιτροπής 14ης  Διαπραγμάτευσης που αφορά 
την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών για την αντιμετώπιση 
της επιδημίας κορωνοϊού  (COVID -19)» 

ΑΔΑ: ΩΚΒΝΩΨΖ-Ι1Ο
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Β) Εγκρίνει την ανάθεση της αναφερόμενης προμήθειας, 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,  

Γ) Αναθέτει την 14η Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση για την προμήθεια με τίτλο: 
«Προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της επιδημίας κορωνοϊού  
(COVID -19)» στους κάτωθι οικονομικούς φορείς, διότι οι υποβληθείσες προσφορές 
καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης και ευρίσκονται εντός της εκτιμώμενης 
αξίας που ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή με την αριθμ. 49/2021 απόφασή της: 
 

Οικονομικός Φορέας 
Ομάδα 

Συμμετοχής 
ΑΦΜ 

Δαπάνη Φ.Π.Α  Σύνολο 

MY ROOTS NATURAL 

BEAUTY 

ΟΜΑΔΑ Α 
(ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) 

042179323 778,00€ 186,72€ 964,72€ 

ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 
ΟΜΑΔΑ Β 

(COVID-19 PCR) 
070643477 17.500,00€ - 17.500,00€ 

 
Τον ανάδοχο δεσμεύουν όλοι οι όροι που καθορίσθηκαν στην αριθμ. 49/2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  77/2021 

 

 

Σε ένδειξη συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται ως ακολούθως:  
 
                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
 
 
     
         
 
         ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 
         
 

 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΑΣΗΣ  
ΩΣΑΝΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΙΩΑΝΝΑ – ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΔΟΓΚΑ  

 

ΑΔΑ: ΩΚΒΝΩΨΖ-Ι1Ο
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