
 1 

    
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 31η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 1361/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 29-06-2021, 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: 520761/24-06-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 24-06-2021. 
 

Θέμα 7ο εκτός ημερήσιας διάταξης  
Τροποποίηση  της αρ. 29/2021 Σύμβασης για «Προμήθεια 1.000.000 τμχ μασκών  υψηλής 
προστασίας (τύπου ΚΝ95) και διάθεση τους στους υπαλλήλους, Περιφερειακούς Συμβούλους και 
διάφορους Φορείς της Περιφέρειας Αττικής» (άρθρο 2 παρ. 4 της αρ. 29/2021 Σύμβασης). 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Καραμάνος Χρήστος  

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βλάχου Γεωργία 

• Αγγέλης Σπυρίδων  

• Κατριβάνος Γεώργιος 

• Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
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 και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα Ασημακοπούλου 
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(Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα) η οποία ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Το Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής- Βελτίωση της οικονομικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.- Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018). 

3. Το Ν. 4583/2018 «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση 
στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 122/Α΄/18-12-2018). 

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) – «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 44403/2011 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β’/4-11-2011) και την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 
2822/’Β/14-12-2011), την υπ’ αριθ. 109290/39629 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 4251/΄Β/29-12-2016) και την υπ’ αρ. 
66313/24553/25.08.2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
(ΦΕΚ Β’ 3051/05.09.2017) και ισχύει. 

5. Τις Διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143/28-06-14). «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις»). 

6. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/08-08-2016,Τεύχος Α’) 

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

8. Την αρ. πρωτ. 498816/02-09-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού 
Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Αττικής (ΦΕΚ 688/τ.ΥΟΔΔ/03-09-2019), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

9. Την με αρ. πρωτ. 499022/02-09-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/ Μεταβίβασης 
Αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 688/τ.ΥΟΔΔ/03-09-2019) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Την με αρ. πρωτ. 722070/12-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: 
«Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους 
και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής.» (ΦΕΚ.B  4258/20-11-2019), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11. Την υπ’ αρ. 302/2020 (ΑΔΑ: ΡΔΒΤ7Λ7-1Θ8) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί 
έγκρισης Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2021. 

12. Την υπ’ αρ.301/2020 (ΑΔΑ:6ΗΒ17Λ7-5ΚΒ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με 
θέμα : «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 
οικονομικού έτους 2021»  

13. Την υπ’ αρ. πρωτ.:112945/30.12.2020 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με 
την οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Αττικής. 

14. Την υπ’ αρ. 37/2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΡΘΓΘ7Λ7-46Σ) με την 
οποία αποφασίστηκε η σκοπιμότητα και η δαπάνη για τη διενέργεια προμήθειας 950.000 
μασκών υψηλής προστασίας (τύπου ΚΝ95), συνολικού προϋπολογισμού 1.060.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την αντιμετώπιση της νόσου COVID - 19.   

15. Τις διατάξεις της παρ. ΙΙ Ζ του αρ. 186 Αρμοδιότητες Περιφερειών του Ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες η Περιφέρεια υλοποιεί 
δράσεις για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας καθώς και έκτακτα 
προγράμματα Δημόσιας Υγείας, η οργάνωση των οποίων επιβάλλεται από έκτακτες ανάγκες.      

16. Το υπ’ αρ. πρωτ. 139953/19.3.2021 έγγραφο της αρμόδιας Εντεταλμένης Περιφερειακής 
Συμβούλου με το οποίο μεταξύ των άλλων ζητείται η  προσφυγή στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρ. 32 του 
ν. 4412/2016,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 74 του ν. 4745/2020 και την υπ’ 
αρ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 9147/2021 (ΦΕΚ 534/Β΄/10.2.2021) ΚΥΑ. 
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17. Το ν. 4745/2020, αρ. 74 παρ. 6 σύμφωνα με το οποίο  δύνεται η δυνατότητα στις Περιφέρειες 
να προβαίνουν σε δωρεές ιατροφαρμακευτικού υλικού σε διαφόρους φορείς (υγειονομικές 
μονάδες, ν.π.δ.δ., ιδρύματα κ.λ.π.) . 

18. Το με αρ. πρωτ. 39259/24.6.2020 έγγραφο  του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο μεταξύ 
των άλλων ζητείται η «απαρέγκλιτη τήρηση των διαλαμβανομένων στα σχετικά έγγραφα και 
την Κατευθυντήρια Οδηγία 24/15.4.2020 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ). 

19. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 24/15.4.2020 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ στην οποία μεταξύ των άλλων 
προβλέπεται  για την προσφυγή σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
(προκήρυξης)  

20. Την με αρ. 151960/24.2.21 πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
προκήρυξης  

21. Την με αρ. 31/2021 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου  
22. Την υπ’ αρ. 836/2021 (ΑΔΑ: 6ΦΠΖ7Λ7-ΡΗΖ) Απόφαση τροποποίησης της αρ. 466/2021 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σε συμμόρφωση με την αρ. 21/2021 Πράξη του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου και κατακύρωση του αποτελέσματος στην εταιρεία VIOLAK International 
AE 

23. Την αρ. 29/2021 Σύμβαση, η οποία είναι σε ισχύ και στην οποία ορίζεται πως το δεύτερο 
στάδιο παράδοσης των 750.000 μασκών, είναι εντός 40 ημερών από την υπογραφή της 
σύμβασης στις 21/5/2021 

24. Το με ημερομηνία 23/6/2021 αίτημα της εταιρείας Violak International AE με το οποίο 
διευκρινίζεται η αναγκαιότητα παράτασης της σύμβασης, καθώς λόγω της ιδιαίτερα δυσχερούς 
κατάστασης από την πανδημία covid που επικρατεί στις διεθνείς μεταφορές, δεν είναι δυνατή η 
παράδοση της συμβατικής υπολειπόμενης ποσότητας (β’ παράδοση)  στην προβλεπόμενη 
ημερομηνία δηλ. έως και 30/6/21.   

25. Τις διατάξεις του άρθρου  217 του Ν. 4412/2016, περί παράτασης του χρόνου παράδοσης των 
ειδών.  

26. Την με αρ. πρωτ. 524500/25.6.21 πρόσκληση προς την Τριμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή  
27. Το με αρ. 28/2021 Πρακτικό της τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής, όπως παρατίθεται 

κατωτέρω: 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 28 /2021 
 

Στην Αθήνα, σήμερα 25.06.21, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30 μ.μ., συνήλθε σε 
συνεδρίαση η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, με την υπ. αρ. 102/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αρ. 686/2021 αντίστοιχη απόφαση. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο πρόεδρος Τσουμπός Χρήστος, τα τακτικά μέλη Πονηρού 
Αικατερίνη και Κεντιστός Αθανάσιος. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και η 
Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση με θέμα την τροποποίηση της σύμβασης με αρ. 29/2021 
για  την «προμήθεια 1.000.000 τεμαχίων μασκών υψηλής προστασίας (τύπου KN95) και διάθεση 
τους στους υπαλλήλους, Περιφερειακούς συμβούλους και διάφορους φορείς της Π.Αττικής», 
προϋπολογισμού 269.240,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.».  

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της  τα παρακάτω : 
1. Το με αρ. πρωτ. 524500/25-06-2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε Κεντρικού 
Τομέα Αθηνών/Τμήμα Ανοικτών Διαδικασιών Προμηθειών με θέμα «Πρόσκληση της Τριμελούς 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής για τροποποίηση της σύμβασης με αρ. 29/2021»,   
2. Το από 23-06-2021 έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας  VIOLAK INTERNATIONAL AE 
για την παράταση για την παράδοση των υπόλοιπων , (πέραν των 280.000 τεμαχίων μασκών τα 
οποία έχουν ήδη παραδοθεί) ειδών , έως τις 21/7/2021. 
3. Τις διατάξεις των άρθρων  132 και 217 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) όπως 
αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στις οποίες παραπέμπει το άρθρο 2,  «διάρκεια  - εκτέλεση 
σύμβασης»  της υπ΄ αρ. 29/2021 σύμβασης της Περιφέρειας Αττικής με την εταιρεία «VIOLAK 
INTERNATIONAL AE» με δ.τ. «V & L AE.». 
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4. Το αρ. 217, παρ. 2 του Ν.4412/2016 όπου ορίζεται ότι μπορεί να δοθεί  «……παράταση της 
συνολικής διάρκειας της σύμβασης μέχρι το 50% αυτής…..», 

η Επιτροπή γνωμοδοτεί για την τροποποίηση της με αρ. αρ. 29/2021 σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Αττικής και της εταιρείας «VIOLAK INTERNATIONAL AE» με δ.τ. «V & L AE.» ως 
προς την επέκτασή της κατά 50%  ως προς το χρόνο παράδοσης του δεύτερου σταδίου των ειδών, 
ήτοι για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών, έως και τις 20/7/2021.  
Το παρόν πρακτικό υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα. 
 
27.  Την ανάγκη  να συζητηθεί το εν λόγω θέμα στην παρούσα συνεδρίαση εκτός ημερησίας με τη 
διαδικασία του επείγοντος, επειδή ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών λήγει στις 
30/06/2021.     
 

Εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή: 
 

Τροποποίηση  της αρ. 29/2021 Σύμβασης για «Προμήθεια 1.000.000 τμχ μασκών  υψηλής 
προστασίας (τύπου ΚΝ95) και διάθεση τους στους υπαλλήλους, Περιφερειακούς Συμβούλους και 
διάφορους Φορείς της Περιφέρειας Αττικής»  με χρονική παράταση του δεύτερου σταδίου 
παράτασης των ειδών κατά 20 ημέρες πλέον του συμβατικού,  δηλ. έως 20/7/2021. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
Την τροποποίηση  της αρ. 29/2021 Σύμβασης για «Προμήθεια 1.000.000 τμχ μασκών  υψηλής 
προστασίας (τύπου ΚΝ95) και διάθεση τους στους υπαλλήλους, Περιφερειακούς Συμβούλους και 
διάφορους Φορείς της Περιφέρειας Αττικής»  με χρονική παράταση του δεύτερου σταδίου 
παράτασης των ειδών κατά 20 ημέρες πλέον του συμβατικού,  δηλ. έως 20/7/2021. 
 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραμάνος Χρήστος και το 
αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αγγέλης Σπυρίδων απέχουν από 
την ψηφοφορία. 

➢ Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατριβάνος Γεώργιος και  
Ανδρουλακάκης Νικόλαος καταψηφίζουν την ανωτέρω απόφαση.  

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει  με 
την παρατήρηση: «Με την προμήθεια δεν θα μπορούσαμε να διαφωνήσουμε, όμως δεν 
συμφωνούμε με την διαδικασία της διενέργειας διαπραγμάτευσης, άσχετα αν το επέτρεπε η 
ΠΝΠ που ήταν σε ισχύ μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε έγινε 
προσπάθεια να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της προμήθειας πριν εκπνεύσει αυτή η 
ημερομηνία. Η εταιρία επίσης βεβαιώνει ότι έχουν παραληφθεί 250.000 τεμάχια. Δεν έχουμε 
δει ούτε ένα όπως δεν έχουμε δει τα αιτήματα βάσει των οποίων γίνεται αυτή η προμήθεια 
και θα γίνει η διανομή.». 

 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Γεωργόπουλος Γεώργιος  
Αδαμοπούλου Γεωργία  
Καραμάνος Χρήστος  
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Αγγέλης Σπυρίδων  
Κατριβάνος Γεώργιος 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος 
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