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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.:  213 20 63 538 
  213 20 63 776 
  
Συνεδρίαση 58η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2568/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 16-11-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 957367/11-11-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 11-11-2021. 
 

 
Θέμα 18ο 

Λήψη απόφασης περί  έγκρισης του υπ’ αρ. 9/2021 Πρακτικού σχετικά με τη ματαίωση, σύμφωνα 
με το άρθρο 106 του Ν. 4412/2016,  της διαγωνιστικής διαδικασίας, για την προμήθεια Μέσων 
Ατομικής Προστασίας και καθαριότητας, για ευάλωτους πολίτες της Περιφέρειας Αττικής για την 
προστασία από την πανδημία του Covid-19. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  

• Καραμάνος Χρήστος  

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Λογοθέτη Αικατερίνη  
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος 
 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών το ένα (1) έχει αντικατασταθεί από το αναπληρωματικό 
μέλος. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Μαρία Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. 
Παπαθανάση (Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα) η οποία  ενημερώνει τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει καθώς και τις όμοιες του Ν. 4071/ΦΕΚ 85/Α/11-04-2012 και Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 
134/Α/09-08-2019).  

2. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».  

3. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11-04-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, 
την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 
Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.» 

6. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών» όπως διορθώθηκε – τροποποιήθηκε και ισχύει.   

7. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’ /19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – εμβάθυνση της δημοκρατίας – ενίσχυση της 
συμμετοχής- βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ». 

8. To Π.Δ. 161/2000 (ΦΕΚ 145/Α/26-06-2000) «Μεταβίβαση στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις 
αρμοδιοτήτων τοπικού ενδιαφέροντος, που αφορούν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση » άρθρο 1, παρ. 3, όπως διαμορφώθηκε με το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-
2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης », άρθρο 283, παρ.3. 

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/2010)  «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής», 
όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11-05-2018) 
Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της υπ’ αρ. 121/2018 
Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης-
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες». 

11. Η υπ’ αρ. 4367/8-2-2001 (ΦΕΚ 174/τ.Β΄/21-02-2001) ΚΥΑ των υπουργών Εσωτερικών 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Οικονομικών – Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων    
«Περικοπή ποσοστού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους  (ΚΑΠ) των Νομαρχιακών 
αυτοδιοικήσεων». 

12. Την υπ αρ. 216/2019 (ΑΔΑ: ΨΚΠΧ7Λ7-0ΑΗ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά 
με την έκκριση τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής. 

13. Τις υπ’ αρ. υπ’ αρ. 499022/02-09-2019 (ΦΕΚ 688/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./03-09-2019), 625207/2021 (ΦΕΚ 
3353/Β΄/26-07-2021) και 864073/2021 (ΦΕΚ 4832/τ.Β΄/19-10-2021) Αποφάσεις Περιφερειάρχη 
Αττικής, σχετικά με Ορισμό Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Αττικής, Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων και Θητεία Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας 
Αττικής.  

14. Την υπ. αρ. 329/27.12.2019 (ΑΔΑ: 6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής με θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2020 και 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2020», η οποία επικυρώθηκε με την με αρ. πρωτ. 
133615/33583/02.01.2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

15. Την υπ. αρ. 75/2020 (ΑΔΑ: ΨΝΗΠ7Λ7-42Ε) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
με θέμα «Έγκριση 1ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής, Οικονομικού 
Έτους 2020», η οποία επικυρώθηκε με την με αρ.πρωτ.:31888/8435/30.04.2020 απόφαση της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

16. Την υπ. αρ. 147/2020 (ΑΔΑ: ΨΞΕΣ7Λ7-Λ5Σ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
με θέμα «Έγκριση 2ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής, Οικονομικού 
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Έτους 2020», η οποία επικυρώθηκε με την με αρ.πρωτ.: 63592/16864/27.08.2020 απόφαση 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

17. Την υπ. αρ. 301/2020 (ΑΔΑ: 6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
με θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021 και 
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2021», η οποία επικυρώθηκε με την με αρ. πρωτ. 
112945/30.12.2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

18. Την υπ. αρ. 34/2020 (ΑΔΑ: ΨΡΧΛ7Λ7-ΦΧΠ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με 
θέμα: «Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για προμήθειες αγαθών και παροχή υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Αττικής έτους 2020». 

19. Την Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/Α΄/ 11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του», την Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 64/14.3.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της 
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19» και την Π.Ν.Π (ΦΕΚ 
68/20.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και 
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.» 

20. Το υπ΄ αρ. πρωτ. 29/12-03-2020 (ΑΔΑ: ΨΘΘΞΟΞΤΒ-ΒΨ1) έγγραφο του Γραφείου Προέδρου 
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) με θέμα: «Διευκρινίσεις 
σχετικά με τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης 
του κορωναϊού (COVID-19)» 

21. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του Ν.4745/2020 (ΦΕΚ 214/τεύχος Α΄/06.11.2020) 
«Διατάξεις για αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID – 19 από τους Ο.Τ.Α.», σύμφωνα με τις 
οποίες διατηρείται σε ισχύ έως τις 28.02.2021 η ανωτέρω ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/ 11.03.2020). 

22. Την υπ. αρ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 64450/2020 (ΦΕΚ 4484/Β’/11.10.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση 
«Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, 
προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19». 

23. Την υπ. αρ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 71342/2020 (ΦΕΚ 4899/Β’/06.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση 
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας». 

24. Την υπ’ αριθμ. 302/2020 ( ΑΔΑ: ΡΔΒΤ7Λ7-1Θ8) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με 
θέμα: «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών – Παροχής Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής 
οικονομικού έτους 2021.» 

25. Την αρ. 2616/2020 -ορθή επανάληψη- (ΑΔΑ: Ψ98Υ7Λ7-6ΦΔ) Απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια μέσων 
ατομικής προστασίας και μέσων καθαριότητας για ευάλωτους πολίτες της Περιφέρειας Αττικής, 
συνολικού προϋπολογισμού 890.000,00 € πλέον ΦΠΑ.» 

26. Τις με αρ. πρ. 988986/22.12.2020 (ΑΔΑ: 68Β57Λ7-80Η, ΑΔΑΜ: 20REQ007911732) και 
291/04-01-2021 (ΑΔΑ:667Λ7Λ7-3ΧΕ, ΑΔΑΜ: 21REQ008046350) Αποφάσεις Ανάληψης 
Υποχρέωσης, η οποίες καταχωρήθηκε με Α/Α 2976  και 1505, αντίστοιχα, στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής, της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης, της Περιφέρειας 
Αττικής. 

27. Το από 11-12-2020 έγγραφο της Εντεταλμένης Περιφερειακής Συμβούλου κας Λεονάρδου 
Πολυτίμης, με το οποίο εισηγείται η διαπραγμάτευση τιμής να πραγματοποιηθεί με τις  
εταιρείες: JETOIL INDUSTRIES A.E., SWAN Α.Ε., SANI A.E. 

28. Την αρ. 2745/2020  (ΑΔΑ: 6ΩΦΓ7Λ7-ΟΔ5) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
εγκρίνονται οι όροι της Πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση  και 
η προσφυγή σε διενέργεια διαπραγμάτευσης με τις τρεις (3) εταιρείες: α) JETOIL INDUSTRIES 
A.E., β) SWAN Α.Ε. και γ) SANI A.E. 

29. Την υπ’ αρ. πρωτ. 1001220/28-12-2020 Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση κατ’ άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ’ του Ν. 4412/2016 για την Προμήθεια Μέσων 
Ατομικής Προστασίας και Καθαριότητας για ευάλωτους πολίτες της Περιφέρειας Αττικής για την 
προστασίας από τον Covid-19.  

30. Την αρ. 7/2021 (ΑΔΑ: Ω0087Λ7-Ζ3Ζ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Λήψη 
απόφασης περί έγκρισης ή μη του υπ’ αρ. 8/2020 Πρακτικού της αρμόδιας Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της υπ’ αρ. 1001220/28-12-2020 
Πρόσκλησης σε Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά το άρθρο 32 του Ν. 
4412/2016, για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και καθαριότητας, για ευάλωτους 
πολίτες της Περιφέρειας Αττικής για την προστασία από την πανδημία του Covid-19.» 
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31. Την υπ’ αρ. πρωτ. 874894/19-10-2021 Πρόσκληση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής για 
συνεδρίαση σχετικά με τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

32. Το υπ’ αρ. 9/2021 Πρακτικό της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, με 
εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 60.000 € χωρίς ΦΠΑ, και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, 
της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας, επισυνάπτεται, παρατίθεται και έχει ως εξής:  
 
Στο Περιστέρι σήμερα 05 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, κατόπιν του αρ. 
πρωτ. 874894/19.10.2021 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ», που αφορά τη ματαίωση ή μη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για την 
Προμήθεια μέσων Ατομικής Προστασίας και Καθαριότητας για Ευάλωτους Πολίτες της 
Περιφέρειας Αττικής για την προστασία από τον Covid-19, συνολικού προϋπολογισμού 
890.000,00 € πλέον ΦΠΑ (υπ’ αρ. πρωτ. 1001220/28-12- 2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007939329) 
Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση), σύμφωνα με το άρθρο 106 
του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συνήλθε σε συνεδρίαση η Τριμελής 
Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών 
και Παροχής Υπηρεσιών με εκτιμώμενη Αξία ίση ή κατώτερη των 60.000€, χωρίς ΦΠΑ, και 
διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 104 / 2020 (ΑΔΑ: ΨΚΡΘ7Λ7 – ΧΜΚ) 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες: ο Αναπλ. Πρόεδρος  κ. ΚΟΤΟΡΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ λόγω 
απουσίας της Προέδρου ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, το τακτικό μέλος κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΑ και το αναπληρωματικό μέλος κ. ΣΙΜΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ, λόγω απουσίας του τακτικού 
μέλους κ. ΛΙΑΡΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ.  
Χρέη γραμματέα της επιτροπής εκτελεί η κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ   
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η Επιτροπή 
προχώρησε στη συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης: 
Ματαίωση ή μη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για την Προμήθεια μέσων Ατομικής 
Προστασίας και Καθαριότητας για Ευάλωτους Πολίτες της Περιφέρειας Αττικής για την 
προστασία από τον Covid-19, συνολικού προϋπολογισμού 890.000,00 € πλέον ΦΠΑ (υπ’ αρ. 
πρωτ. 1001220/28-12- 2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007939329) Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση). 
Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη, το με αρ. Πρωτ. 874894/19.10.2021. έγγραφο 
της Δ/νσης Οικονομικών «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ», με το οποίο ζητά τη 
ματαίωση ή μη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για την Προμήθεια μέσων Ατομικής 
Προστασίας και Καθαριότητας για Ευάλωτους Πολίτες της Περιφέρειας Αττικής για την 
προστασία από τον Covid-19, συνολικού προϋπολογισμού 890.000,00 € πλέον ΦΠΑ (υπ’ αρ. 
πρωτ. 1001220/28-12- 2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007939329) Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση), σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν.4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και στο οποίο αναφέρεται ότι, «οι οικονομικές και τεχνικές 
παράμετροι που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη διαδικασία ανάθεσης για την Προμήθεια μέσων 
Ατομικής Προστασίας και Καθαριότητας για Ευάλωτους Πολίτες της Περιφέρειας Αττικής για την 
προστασία από τον Covid-19, συνολικού προϋπολογισμού 890.000,00 € πλέον ΦΠΑ (υπ’ αρ. 
πρωτ. 1001220/28-12- 2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007939329) Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση), άλλαξαν ουσιωδώς και εξέλειψε η ανάγκη προμήθειας του 
αντικειμένου της σύμβασης για την Περιφέρεια Αττικής και για λόγους δημόσιου συμφέροντος»: 
γνωμοδοτεί ομόφωνα 
υπέρ της Ματαίωσης της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για την Προμήθεια μέσων Ατομικής 
Προστασίας και Καθαριότητας για Ευάλωτους Πολίτες της Περιφέρειας Αττικής για την 
προστασία από τον Covid-19, συνολικού προϋπολογισμού 890.000,00 € πλέον ΦΠΑ (υπ’ αρ. 
πρωτ. 1001220/28-12-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007939329) Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση), βασιζόμενη στο με αριθ. Πρωτ. 874894/19.10.2021. έγγραφο 
της Δ/νσης Οικονομικών «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ», στο οποίο 
αναφέρεται ότι, «οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη 
διαδικασία ανάθεσης για την Προμήθεια μέσων Ατομικής Προστασίας και Καθαριότητας για 
Ευάλωτους Πολίτες της Περιφέρειας Αττικής για την προστασία από τον Covid-19, συνολικού 
προϋπολογισμού 890.000,00 € πλέον ΦΠΑ (υπ’ αρ. πρωτ. 1001220/28-12- 2020 (ΑΔΑΜ: 
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20PROC007939329) Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση), 
άλλαξαν ουσιωδώς και εξέλειψε η ανάγκη προμήθειας του αντικειμένου της σύμβασης για την 
Περιφέρεια Αττικής και για λόγους δημόσιου συμφέροντος». 
Το παρόν πρακτικό υπογράφηκε σε τρία αντίγραφα. 
 
 
  

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

1. Τη λήψη απόφασης περί έγκρισης του υπ’ αρ. 9/2021 Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και παροχής 
υπηρεσιών, με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 60.000 € χωρίς ΦΠΑ, και Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης, της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής, και ειδικότερα  τη 
ματαίωση, σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της 
διαγωνιστικής διαδικασίας της υπ’ αρ. 1001220/28-12-2020 Πρόσκλησης σε Διαπραγμάτευση 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, για την Προμήθεια Μέσων 
Ατομικής Προστασίας και καθαριότητας, για ευάλωτους πολίτες της Περιφέρειας Αττικής για την 
προστασία από την πανδημία του Covid-19, συνολικού προϋπολογισμού 890.000,00 € πλέον  
ΦΠΑ [1.001.441,00 €].  

 
2. Την ανάκληση της πίστωσης που δεσμεύτηκε για το σκοπό αυτό, προϋπολογισμού 2021 ΚΑΕ  
087301 του ειδικού φορέα 01072.   

 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
1. Την έγκριση του υπ’ αρ. 9/2021 Πρακτικού της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, 
με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 60.000 € χωρίς ΦΠΑ, και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, 
της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής, και ειδικότερα  τη ματαίωση, σύμφωνα με το 
άρθρο 106 του Ν 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της διαγωνιστικής διαδικασίας της 
υπ’ αρ. 1001220/28-12-2020 Πρόσκλησης σε Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
κατά το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, για την Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και 
καθαριότητας, για ευάλωτους πολίτες της Περιφέρειας Αττικής για την προστασία από την 
πανδημία του Covid-19, συνολικού προϋπολογισμού 890.000,00 € πλέον  ΦΠΑ [1.001.441,00 €].  

 
2. Την ανάκληση της πίστωσης που δεσμεύτηκε για το σκοπό αυτό, προϋπολογισμού 2021 ΚΑΕ  
087301 του ειδικού φορέα 01072.   
 
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραμάνος Χρήστος καθώς και το 

αναπληρωματικό μέλος της ΟΕ κα Λογοθέτη Αικατερίνη απέχουν από την ψηφοφορία. 
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και κα Μεθυμάκη 

Άννα απέχουν από την ψηφοφορία.  
➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος απέχει από την 

ψηφοφορία με την παρατήρηση: «Πρόκειται για ένα διαγωνισμό που τον καταγγείλαμε από την 
αρχή για τον τρόπο με τον οποίο ήθελε η διοίκηση να τον διεξάγει και που ξεκίνησε στις 08-12-
2020. Ερχόμαστε δηλαδή, ένα χρόνο μετά να εγκρίνουμε το πρακτικό της επιτροπής που 
γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της Ματαίωσης της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για την 
Προμήθεια μέσων Ατομικής Προστασίας και Καθαριότητας για Ευάλωτους Πολίτες της 
Περιφέρειας Αττικής για την προστασία από τον Covid-19, συνολικού προϋπολογισμού 
890.000,00 € πλέον ΦΠΑ καθώς «εξέλειψε η ανάγκη προμήθειας του αντικειμένου της 
σύμβασης για την Περιφέρεια Αττικής και για λόγους δημόσιου συμφέροντος». Επρόκειτο για 
διαγωνισμό προμήθειας μασκών πολλαπλών χρήσεων, αντισηπτικού υγρού με περιεκτικότητα 
περισσότερο από 70% σε αιθυλική αλκοόλη και υγρού κρεμοσάπουνου. Θα απέχουμε όπως 
κάναμε και στις προηγούμενες φάσεις του διαγωνισμού μέχρι τώρα. Καταδεικνύεται ότι, όσο κι 
αν προσπαθεί η Διοίκηση να πείσει τόσο εμάς όσο και τους πολίτες της Αττικής ότι πήρε μέτρα 
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για την προστασία από την πανδημία, όπως και η κυβέρνηση, αντιμετώπισε το θέμα με 
εγκληματική προχειρότητα». 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

 
Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμοπούλου Γεωργία  
Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  
Καραμάνος Χρήστος  
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα  
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Λογοθέτη Αικατερίνη  
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