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Περίληψη 

Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού τριμελούς οργάνου για την αξιολόγηση προσφορών με τη 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης (άρθρο 32 Α του Ν.4412/2016), για την υπηρεσία με τίτλο: 
«Κατεπείγουσα ανάθεση  υπηρεσίας διενέργειας διαγνωστικών ελέγχων σχετικά με τη νόσο SARS – 
COV-2 στο προσωπικό του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος». 

Στα Σπάτα σήμερα 30 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης την 10.00 π.μ. και ώρα λήξης την 
14.00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε έκτακτη διά περιφοράς 
συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 37672/30-12-2020 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, 
κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 77 του 
Ν.4555/18.  

Δεδομένου ότι δήλωσαν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την ψήφο τους, για τα θέματα της 
έκτακτης διά περιφοράς συνεδρίασης, πέντε (5) τακτικά μέλη, διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία. 

Παρόντες  
κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος Δήμαρχος – Πρόεδρος 
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής 

κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά Δημοτικός Σύμβουλος  ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής 

Απόντες 

κ. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 

Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των 
πρακτικών. 

Επί του 4ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η εισήγηση έχει ως εξής: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (Άρθρο 32Α του Ν.4412/2016) 

Για την υπηρεσία με τίτλο «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΣΟ SARS-CoV-2 ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ»  

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 135/2020 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:2.801,75 € χωρίς ΦΠΑ. 

Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ 6% : 2.969,86 € 

Στα Σπάτα Αττικής και στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Δημάρχου Χρ. Μπέκα & Βασ. Παύλου, 
σήμερα ημέρα Δευτέρα 29/12/2020 και ώρα 13.00 μ.μ, συνήλθε το τριμελές όργανο το οποίο 
συγκροτήθηκε με την 015/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΨΛ5ΣΩ1Χ-ΓΘΤ) και την 
238/2020 απόφαση τροποποίησης της 015/2020 απόφασης (ΑΔΑ:6Φ30Ω1Χ-ΔΦΦ), προκειμένου να 
αξιολογήσει την τεχνική και οικονομική προσφορά που υποβλήθηκε για την ανάθεση με τη διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της υπηρεσίας με τίτλο «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από το Πρακτικό της υπ’αριθ.38/30-12-2020 έκτακτης διά περιφοράς συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος 

Αριθμός  Απόφασης 541/2020 

 

 

ΑΔΑ: ΨΓΣΖΩ1Χ-Ξ3Σ



 

Σελίδα 2 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΣΟ SARS-CoV-2 ΣΤΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ»». 

Στη συνεδρίαση, ήταν παρόντες: 

1. ΣΑΜΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, Υπάλληλος Δήμου – Πρόεδρος, Τακτικό Μέλος 

2. TΣΑΡΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Υπάλληλος Δήμου – Αντιπρόεδρος, Τακτικό Μέλος 

3. ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Υπάλληλος Δήμου – Τακτικό Μέλος 

Σύμφωνα με την 472/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η ανάθεση της υπηρεσίας με 
τίτλο «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΣΟ 
SARS-CoV-2 ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ –ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» στην εταιρεία ΧΑΡΔΑΛΟΥΜΠΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΣΠΑΤΩΝ, Δημ. Χρ. Μπέκα 90, Σπάτα, Τ.Κ. 19004 ,έναντι 
του ποσού των 2.715,00 €  (Αξία 2.552,10 € και ΦΠΑ 6% ) σύμφωνα με την προσφορά της. 

Με την υπ΄ αριθμ. απόφαση 505/2020 της Οικονομικής Επιτροπής ανακλήθηκε η υπ΄ αριθμ. απόφαση 
472/2020 της Οικονομικής Επιτροπής λαμβανομένης υπόψη της δημοσίευσης της υπ΄ αριθ. 130022 ΥΑ 
(ΦΕΚ 5387/Β΄/07-12-2020) «Καθορισμός ανώτατων ορίων τιμών πώλησης αγαθών και παροχής 
υπηρεσιών, λόγω της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού COVID-
19». 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εν λόγω Υπουργική Απόφαση « προκειμένου να αποφευχθούν 
φαινόμενα εκμετάλλευσης και λοιπών μη θεμιτών εμπορικών πρακτικών, δια της παρούσης, καθορίζουμε 
ως ανώτατα όρια τιμών πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, μη συνυπολογιζόμενου σε αυτά του 
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α), τα ακόλουθα:  

1).Για το τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου Real Time.- PCR, α) 
ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης παροχής υπηρεσίας (ανάλυση δείγματος κ.λπ.), το ποσό των σα-ράντα 
ευρώ (40 €) και β) ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης της δειγματοληψίας στα ιδιωτικά διαγνωστικά 
εργαστήρια και στις ιδιωτικές κλινικές, το ποσό των είκοσι ευρώ (20 €).  

2).Για το τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο ταχείας δοκιμασίας (Rapid 
Test), α) ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης παροχής υπηρεσίας (ανάλυση κ.λπ.) στα ιδιωτικά διαγνωστικά 
εργαστήρια, στις ιδιωτικές κλινικές και σε κάθε άλλο σημείο λιανικής πώλησης το ποσό των δέκα ευρώ (10 
€) και β) ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης της δειγματοληψίας, στα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και 
στις ιδιωτικές κλινικές το ποσό των δέκα ευρώ (10 €). 

3).Οι ανώτατες τιμές που προβλέπονται στις οικείες 1β) και 2β) ως άνω παραγράφους, δεν ισχύουν στην 
περίπτωση κατά την οποία η δειγματοληψία πραγματοποιείται εκτός ιδιωτικών διαγνωστικών 
εργαστηρίων και ιδιωτικών κλινικών οπότε η τιμή τους διαμορφώνεται ελεύθερα». 

Η μελέτη για την ανάθεση της υπηρεσίας συντάχθηκε πριν τη δημοσίευση του ανωτέρω Φ.Ε.Κ. 

Σύμφωνα με την ανωτέρω Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε η αποστολή νέας 
πρόσκλησης στον ανάδοχο ΧΑΡΔΑΛΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΣΠΑΤΩΝ, 
Δημ. Χρ. Μπέκα 90, Σπάτα, Τ.Κ. 190 04 προκειμένου να υποβληθεί προσφορά με τις τιμές που 
αναγράφονται στο προαναφερθέν Φ.Ε.Κ. 

Το τριμελές όργανο παρέλαβε την με αρ.πρωτ.:37344/24-12-2020 προσφορά της εταιρείας 
ΧΑΡΔΑΛΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΣΠΑΤΩΝ,  Δημ. Χρ. Μπέκα 90, Σπάτα, 
Τ.Κ. 190 04 και διαπίστωσε ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων υπηρεσιών συμφωνούν με 
εκείνες που αναφέρονται στην υπ΄αριθμ.135/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών ενώ και 
η οικονομική προσφορά του αναδόχου ύψους 2534,84 € (Αξία 2391,35 € και ΦΠΑ 6%) είναι εντός του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού της.  

Επιπλέον έπειτα από έρευνα αγοράς, η επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφορά θεωρείται συμφέρουσα. 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η ανωτέρω εταιρεία έχει συμπεριλάβει στην 
προσφορά της:  

ΑΔΑ: ΨΓΣΖΩ1Χ-Ξ3Σ



 

Σελίδα 3 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του κ. Αντωνίου Λοϊζου (διαχειριστής και εκπρόσωπος της 
εταιρείας) σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του(κατατέθηκε με την προηγούμενη προσφορά της 
εταιρείας). 

2. Υπεύθυνη Δήλωση του κ. Ιερώνυμου Βοσκάκη (διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας ) στην 
οποία δηλώνει ότι δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις της παρ.1 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/16(κατατέθηκε με την προηγούμενη προσφορά της εταιρείας). 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του κ. Δημητρίου Χαρδαλούμπα (διαχειριστής και εκπρόσωπος της εταιρείας) 
στην οποία δηλώνει ότι δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις της παρ.1 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/16 (κατατέθηκε με την προηγούμενη προσφορά της εταιρείας). 

4. Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από φορείς της  κεντρικής διοίκησης σε ισχύ 
κατά το χρόνο υποβολής της (κατατέθηκε με την προηγούμενη προσφορά της εταιρείας). 

5. Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από φορείς του δημοσίου τομέα (πλην 
κεντρικής διοίκησης)  σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της. 

6. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής 
της. 

Προτείνουμε την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΣΟ SARS-CoV-2 ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ –
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» στην εταιρεία ΧΑΡΔΑΛΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΣΠΑΤΩΝ, 
Δημ. Χρ. Μπέκα 90, Σπάτα, Τ.Κ. 19004, έναντι του ποσού των 2534,84 € (Αξία 2391,35 € και ΦΠΑ 6%) 
σύμφωνα με την προσφορά της. 

Το Τριμελές Όργανο διαβιβάζει το παρόν πρακτικό στην Οικονομική Επιτροπή για έγκριση. 

ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΣΑΜΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ     ΤΣΑΡΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

                                                                                                     ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, το ανωτέρω πρακτικό, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Αναθέτει την υπηρεσία με τίτλο «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ 
ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΣΟ SARS-CoV-2 ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ –ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ» στην 
εταιρεία ΧΑΡΔΑΛΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΣΠΑΤΩΝ, Δημ. Χρ. Μπέκα 90, 
Σπάτα, Τ.Κ. 19004, έναντι του ποσού των 2.534,84 € (Αξία 2.391,35 € και ΦΠΑ 6%), σύμφωνα με την 
προσφορά της. 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 541/2020. 

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 
Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος  

της Οικονομικής Επιτροπής 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ 

 1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου 
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου 
3. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου 
4. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά  
5. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη 

 

               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
      ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
           ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ 

ΑΔΑ: ΨΓΣΖΩ1Χ-Ξ3Σ
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