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Ελληνική Δημοκρατία                                Bούλα, 3-9-2020 

Νομός Αττικής                      Aρ.Πρωτ.: 29672 

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης    
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
             ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΤΗΣ 38ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 Αρ. Πράξης       : 37 

 Αρ. Απόφασης : 294 

 
Στη Βούλα την 3η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30μμ, στο Δημοτικό 
Κατάστημα συνήλθε σε Έκτακτη Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης - 
Βούλας - Βουλιαγμένης, μετά από τη με αρ. πρωτ. 29597/3-9-2020 πρόσκληση του 
Δημάρχου κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους 
δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με τα άρθρο 103 και 105 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και 
του άρθρου 75 του Ν. 3852/7.6.2010. 
 
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής παρόντες ήταν: 
 

ΟΝΟΜΑ  ΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Παρών Απών 

2. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Παρών  

3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                    Απών 

4. ΩΣΑΝΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ      Παρούσα  

5. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 

6. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 

7. ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΥ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απούσα 

8. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Παρών  

9. ΙΩΑΝΝΑ – ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΔΟΓΚΑ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Παρούσα  

    

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Παρών  

2. ΟΛΓΑ – ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΟΛΙΤΗ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Παρούσα  

3. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΜΠΕΛΟΥ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Παρούσα  

4. ΜΑΡΙΑ ΜΠΡΑΪΜΝΙΩΤΗ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απούσα 

5. LEHTINEN TEEMU EERIKKI  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 

6. ΝΑΤΑΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Απών 

 
*H κα Αικατερίνη Σταμπέλου αναπληρώνει νόμιμα τον κ.  Νικόλαο Ζαχαράτο 
** O κ. Κωνσταντίνος Σφέτσας, αναπληρώνει νόμιμα τον κ.  Νικόλαο Ψαλλίδα 
***Η κα Όλγα Πολίτη αναπληρώνει νόμιμα την κα Μαρία Κανέλλου 
    
  Αφού  υπάρχει  η απαιτούμενη απαρτία  των  μελών  της  επιτροπής όπως το άρθρο 75 

του Ν. 3852/7.5.2011 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη 
της  
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  συνεδρίασης και η Οικονομική Επιτροπή, προχωρεί στη συζήτηση του παρακάτω 

θέματος της ημερήσιας διάταξης.  
 

Θέμα 2ο : 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 Ι΄ 
διαδικασία ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 

 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης θέμα, θέτει υπόψη αυτής τα εξής: 
 
1. Tο με αρ.πρωτ. 29605/3-9-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών, Τμήματος 
Προμηθειών προς την Οικονομική Επιτροπή, το οποίο αναφέρει τα εξής: 
 
“ Κύριε Πρόεδρε 

        Σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα: 
 

1. 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. 

2. Το άρθρο 10 παρ.3β της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου - ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’)   η 

οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20]  :   «3α. Κατά το διάστημα λήψης των 

μέτρων της παρ. 1, για προμήθειες υλικού και υπηρεσιών, συναφών με την αντιμετώπιση της 

κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις 

προσφεύγοντας στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. 

γ` της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016   (Α` 147). 
 β) Η κατά την περ. α` ανάθεση δημοσίων συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής 
Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια 
απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία 
εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την 
ανάθεση συνεδρίασή του. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλογικά και 
στα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ. 

3. Την  με αριθ. 281/2020 απόφαση   της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία, και σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 10 παρ.3β της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου – ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος 
A’)   η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του  Ν.4682/20], εγκρίθηκε η αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού  για το ποσό των 49.066,42€  που θα βαρύνει τον ΚΑ 10-6699.002 του 2020 και η 
οποία θα εγκριθεί υποχρεωτικά από το Δημοτικό  Συμβούλιο  στην πρώτη μετά την ανάθεση 
συνεδρίασή του. 

4.Την με αρ. 289/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί λήψης απόφασης έγκρισης της 9ης 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ  (COVID -19)» 

5.Λαμβανομένων υπόψη των προαναφερθέντων και του γεγονότος ότι στο Δήμο μας προέκυψε 
έκτακτη ανάγκη για την διενέργεια διαγνωστικών  TEST COVID-19 PCR, λόγω της συνεχούς αυξητικής 
τάσης των κρουσμάτων και   με στόχο να  καλυφθεί  το σύνολο των  εργαζομένων του Δήμου με την 
υλοποίηση αρχικά τριακοσίων πενήντα (350) τεστ ανίχνευσης  προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν 
κρούσματα και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού περαιτέρω εξάπλωσης και επιπλέον 
της διαπίστωσης της ανάγκης για επιπλέον των προηγουμένων πεντακοσίων (500) τεστ ανίχνευσης 

https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-10-κατεπείγουσες-διατάξεις-για-τη/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-2-κύρωση-της-από-11-3-2020-πράξης-νομοθετ/
javascript:open_article_link(677180,32)
javascript:open_links(764406,677180)
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-10-κατεπείγουσες-διατάξεις-για-τη/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-10-κατεπείγουσες-διατάξεις-για-τη/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-10-κατεπείγουσες-διατάξεις-για-τη/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-2-κύρωση-της-από-11-3-2020-πράξης-νομοθετ/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-2-κύρωση-της-από-11-3-2020-πράξης-νομοθετ/
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για κάλυψη των εργαζομένων στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου και την εξασφάλιση της  
δυνατότητας διενέργειας επαναληπτικών τεστ ανίχνευσης για τους εργαζομένους σε περιπτώσεις 
που κριθεί αναγκαίο λόγω  της εξέλιξης της νόσου και της μεταβολής των  συνθηκών 

6.Tην με αρ πρωτ. 29594/3-9-2020 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος προς την εταιρεία  ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ  με διακριτικό τίτλο   CLINITEST 
E.Ε.  

7.Tην με αριθ. πρωτ. 29600/3-9-2020 προσφορά της εταιρείας         

8.Το με ημερομηνία 3-9-2020 πρακτικό της επιτροπής διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης 
προσφορών σύμφωνα με το οποίο « ο ανωτέρω αναφερόμενος οικονομικός φορέας, κατέθεσε τα 
απαιτούμενα από την πρόσκληση δικαιολογητικά και καλύπτει τις προδιαγραφές και τους όρους  
που αναφέρονται στην υπ.αρ. 289/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

9. Την με αριθ. πρωτ. 29605/3-9-2020 εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή έγκρισης του 
ανωτέρω πρακτικού 

     Παρακαλούμε όπως εισάγετε  το θέμα στην επικείμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  
λόγω  αρμοδιότητας βάσει  του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 ) προκειμένου να : 

1. Εγκρίνει το από 3-9-2020 πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης. 

2. Εγκρίνει την ανάθεση της αναφερόμενης υπηρεσίας, προϋπολογισμού 30.000,00€ (με 

Φ.Π.Α. 0%) 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. Αναθέσει την «Προμήθεια υλικών και  παροχή υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της 

επιδημίας Κορωνοϊού (COVID-19)» στον  κάτωθι οικονομικό φορέα, διότι η υποβληθείσα προσφορά 

καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές και ευρίσκεται εντός της εκτιμώμενης αξίας που ενέκρινε η 

Οικονομική Επιτροπή με την αριθμ. 289/2020 απόφασή της: 

 

Οικονομικός Φορέας ΑΦΜ Δαπάνη Φ.Π.Α  Σύνολο 

ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ  με διακριτικό τίτλο   
CLINITEST E.Ε.  

800696916 

30.000,00€ 0% 30.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 30.000,00€  30.000,00€ 

I. Ορίσει επόπτρια της σύμβασης την   ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ  

Τον ανάδοχο δεσμεύουν όλοι οι όροι που καθορίσθηκαν στην αριθμ. 289/2020 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

               Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΟΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

& ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

 

 

 
2. Το από 3-9-2020 πρακτικό της Επιτροπής Ι΄ Διαπραγμάτευσης το οποίο αναφέρει τα 
ακόλουθα: 
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“ Σύμφωνα με τις  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)»   
 Ιη ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ   και λαμβάνοντας υπόψιν: 
 
 
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.   Την  με αριθ. 281/2020 απόφαση   της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία, και σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στο άρθρο 10 παρ.3β της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου – ΦΕΚ               
55/11.03.2020 τεύχος A’)   η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του    Ν.4682/20] , 
εγκρίθηκε η αναμόρφωση του προϋπολογισμού  για το ποσό των 49.066,42€  που θα βαρύνει τον ΚΑ 
10-6699.002 του 2020 και η οποία θα εγκριθεί υποχρεωτικά από το  Δημοτικό  Συμβούλιο  στην 
πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του. 
4.  Την με αρ.  289/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί λήψης απόφασης έγκρισης της 9ης 
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ                
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ  (COVID -19)»  
 5.   Tην με αρ πρωτ. 29594/3-9-2020 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος  προς την εταιρεία ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ  με διακριτικό  τίτλο  CLINITEST 
E.Ε. 
6.   Tην προσφορά της  προσκληθείσας  εταιρείας  με αριθ. πρωτ. 29600/3-9-2020 

 

Οικονομικός Φορέας Αριθμός Πρωτοκόλλου 

 

ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ  με διακριτικό τίτλο  
CLINITEST E.Ε. 
 

29600/3-9-2020 

 
Ο ανωτέρω αναφερόμενος οικονομικός φορέας, κατέθεσε τα απαιτούμενα από την 
πρόσκληση δικαιολογητικά και καλύπτει τις προδιαγραφές και τους όρους  που 
αναφέρονται στην υπ.αρ. 289/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

 
Προσφερόμενη τιμή ως ακολούθως : 
 

Οικονομικός Φορέας Δαπάνη Φ.Π.Α  Σύνολο 

ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ  με διακριτικό 
τίτλο  CLINITEST E.Ε. 

30.000,00€ 0% 30.000,00€ 

 
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα προτείνει προς τη Οικονομική 
επιτροπή: 
Την ανάθεση της υπηρεσίας  στην   εταιρεία  ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ  με διακριτικό τίτλο  CLINITEST E.Ε.   γιατί  η προσφορά  της ανταποκρίνεται  
στο περιεχόμενο  και τις προδιαγραφές  της πρόσκλησης.  
 

https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-10-κατεπείγουσες-διατάξεις-για-τη/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-10-κατεπείγουσες-διατάξεις-για-τη/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-2-κύρωση-της-από-11-3-2020-πράξης-νομοθετ/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-2-κύρωση-της-από-11-3-2020-πράξης-νομοθετ/
ΑΔΑ: ΩΡ5ΓΩΨΖ-ΧΕΥ
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Για διαπίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπεγράφη από την Επιτροπή. 

 
 

          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. 289/2020 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. Τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ.1, της Π.Ν.Π.  ΦΕΚ Α΄55/11-3-2020 

                                          
                                        

Η Οικονομική Επιτροπή  μετά από διαλογική συζήτηση και τοποθετήσεις των μελών της, οι 
οποίες αναφέρονται στα αναλυτικά απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, αφού έλαβε υπόψη της 
τα ανωτέρω:  

   
 

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

 

 

Α) Εγκρίνει το από 3-9-2020 πρακτικό 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)» που αφορά 
την Ι΄ διαπραγμάτευση 
 
Β) Εγκρίνει την ανάθεση της αναφερόμενης υπηρεσίας, προϋπολογισμού 30.000,00€ (με 
Φ.Π.Α. 0%) 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 «Προμήθεια υλικών και  παροχή υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της 
επιδημίας Κορωνοϊού (COVID-19)» Ι΄ διαδικασία» στον  κάτωθι οικονομικό φορέα, διότι η 
υποβληθείσα προσφορά καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές και ευρίσκεται εντός της 
εκτιμώμενης αξίας που ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή με την αριθμ. 289/2020 απόφασή 
της: 
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Οικονομικός Φορέας ΑΦΜ Δαπάνη Φ.Π.Α  Σύνολο 

ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ  με διακριτικό τίτλο   
CLINITEST E.Ε.  

800696916 

30.000,00€ 0% 30.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 30.000,00€  30.000,00€ 

 
Β) Ορίζει επόπτρια της σύμβασης την Διευθύντρια Διοίκησης κα Ιωάννα Παπαμιχαήλ. 
 
Τον ανάδοχο δεσμεύουν όλοι οι όροι που καθορίσθηκαν στην αριθμ. 280/2020 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής. 
                

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  294/2020 

 
Σε ένδειξη συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται ως ακολούθως:  
 

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
 
 
 
     
         ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΩΣΑΝΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΜΠΕΛΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΦΕΤΣΑΣ 
ΟΛΓΑ – ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΟΛΙΤΗ  
ΙΩΑΝΝΑ – ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΔΟΓΚΑ 

  
 
 

ΑΔΑ: ΩΡ5ΓΩΨΖ-ΧΕΥ
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