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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ
τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής
ΘΕΜΑ: Άµεση και Επείγουσα Ανάγκη για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥ TEST ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ( Ag) TOY ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ SARSCovid-19 »
CPV : 33000000-0 Ιατρικές Συσκευές
Λαµβάνοντας υπόψη:

1. Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

2.

3.

4.

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α ́/2010), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 203 εδ. 3 του N. 4555/18 (ΦΕΚ133/Α’/19.07.2018)
«Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης -Εµβάθυνση της
∆ηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό
του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ∆ΣΑ - Ρυθµίσεις για την
αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά µε την
απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις «1. Η Οικονοµική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης
και ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του δήµου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες
αρµοδιότητες: α) ..., δ1) Αποφασίζει αιτιολογηµένα για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης
προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά
επείγουσες περιπτώσεις» ... ε) µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος,
καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, ....»
Σύµφωνα µε την περίπτωση ε’ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 203 παρ. 1 του Ν. 4555/2018: «Ειδικότερα ο ∆ήµαρχος : ...
ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και διάθεση όλων των εγγεγραµµένων στον
προϋπολογισµό πιστώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε
αυτόν µε αναµόρφωση, µε την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για
την άσκηση της αρµοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούµενη απόφαση συλλογικού
οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειµένου να επιτευχθεί η απαραίτητη
εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν την απόφαση του
δηµάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. ...».
Σύµφωνα µε άρθρο 158 του Ν.3463/06 “Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων”:
Υποχρεωτικές ∆απάνες είναι: ιζ’ Τα υλικά και κόστος επισκευής βλαβών στο οδικό δίκτυο
και το δίκτυο ύδρευσης… καθώς και οι δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος και
την πολιτική προστασία”. 2. Σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο παρ. 7 “7. Στις περιπτώσεις του
στοιχείου β’ της παρ. 4 του παρόντος και στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης
προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων όταν συντρέχει
κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισµό πίστωση ή αυτή που υπάρχει
είναι ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισµού γίνεται στην πρώτη, µετά
την ανάθεση, συνεδρίαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου”.
Σύµφωνα µε το Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρθρο 32 «Προσφυγή στη
διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση (άρθρο 32 της
Οδηγίας2014/24/ΕΕ)»: «2. Η διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη
δηµοσίευση µπορεί να χρησιµοποιείται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και
υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις γ) στο µέτρο που είναι απολύτως
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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».
5. Τις Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΠΝΠ) " Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού
COVID -19
και της ανάγκης
περιορισµού διάδοσής του" (ΦΕΚ Α ΄55/11-03-2020) ,
" Κατεπείγοντα µέτρα
αντιµετώπισης της ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19 '' ( ΦΕΚ
Α΄64/14-03-2020 ) που περιέχονται διατάξεις σχετικές µε την σύναψη δηµοσίων
συµβάσεων από τους ΟΤΑ, " Κατεπείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση των συνεπειών του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊου COVID- 19 , τη στήριξη της κοινωνίας και την
επιχειρηµατικότητας και τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας της αγοράς και της
δηµόσιας διοίκησης ( ΦΕΚ 68/20-3-2020 τεύχος Α΄) και " Μέτρα για την αντιµετώπιση των
συνεχιζόµενων συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID -19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις ( ΦΕΚ 84/13-4-2020)
6. Την υπ αριθ 18779/17-3-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών " Γνωστοποίηση
ρυθµίσεων των από 11-3-2020 και 14-3-2020 Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου
αναφορικά µε δηµόσιες συµβάσεις που συνάπτονται από τους ΟΤΑ - Γνωστοποίηση του µε
αρ. πρωτ. Γρ. Προέδρου 29/12-3-2020 εγγράφου του Προέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ).
7. Το υπ΄αριθ 948/21-3-2020 ΦΕΚ '' Καθορισµός διαδικασίας ανάθεσης υπηρεσιών
επικοινωνίας και ενηµέρωσης των πολιτών, καθώς και κάθε συναφούς υπηρεσίας που
απαιτείται για την υλοποίηση της εκστρατείας στο πλαίσιο της προστασίας της δηµόσιας
υγείας και των µέτρων για την αποτροπή της διασποράς του κορωνοϊου COVID- 19)
8. Την υπ αριθ 40/20930/31-03-2020 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ Γενική Γραµµατεία Εσωτερικών &
Οργάνωσης , Γεν . ∆ιεύθυνση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης , ∆/νση Οργάνωσης
& Λειτουργίας Τ.Α Τµήµα Οργάνωσης Τ.Α Α ΄ Βαθµού σχετικά µε την Ενηµέρωση για την
εφαρµογή του κανονιστικού πλαισίου αντιµετώπισης του
κορωνοϊου COVID- 19,
αναφορικά µε την οργάνωση και λειτουργία των ∆ήµων
9. Το άρθρο 58 του Ν.4722/20 παρατείνεται έως τις 31-12-2020 η ισχύς των εξής διατάξεων
της από 14-3-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου ( Α΄64 ) η οποία κυρώθηκε µε το
άρθρο 3 του ν.4682/2020 ( Α' 76)
10. Κάθε σχετική διάταξη που µπορεί να προκύψει µετά την δηµοσίευση της παρούσας
διακήρυξης και µέχρι την λήξη της σύµβασης.

11. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου, όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων Οικονοµικής Επιτροπής,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
14. Τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4605/2016.
15. Την αριθ. πρωτ. 2401/21846/11-9-2020 (Α∆Α:ΨΩΓΕΩ93-Κ42) Απόφαση ∆ήµαρχου περί
ορισµού αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων.

16. Το άρθρο 203 παρ. 3 του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθµιση του Θεσµικού Πλαισίου της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας – Ενίσχυση της Συµµετοχής –
Βελτίωση της Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]» σύµφωνα µε το οποίο “Η περίπτωση δ’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του
ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: (Η Οικονοµική Επιτροπή) Αποφασίζει αιτιολογηµένα
για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης
µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις».

Κατόπιν των ανωτέρω o αρµόδιος Αντιδήµαρχος Οικονοµικών & ∆ιοικητικών Υπηρεσιών έλαβε την
2963/27991/6-11-20 (Α∆Α: 9ΚΩΝΩ93-463 ) Απόφαση (µε εντολή ∆ηµάρχου) για
1.

2.

Την κατεπείγουσα ανάγκη ανάθεσης προµήθειας µε τίτλο«Άµεση και Επείγουσα Ανάγκη για
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥ TEST ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ( Ag) TOY ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ
SARSCovid-19 »
Την έγκριση της υπ΄αριθ 12/2020 σχετικής Μελέτης από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών
για την « Άµεση και Επείγουσα Ανάγκη για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥ TEST
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ( Ag) TOY ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ SARSCovid-19 » ενδεικτικού
προϋπολογισµού :31.800,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.

Σε υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης, η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Τµήµα Προµηθειών
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1.

Απέστειλε µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στις 6/11/2020 τη µε αρ. πρωτ. ∆ήµου 28034/6-112020 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς προς τις εταιρείες HEMOGLOBE OE Α.ΝΤΕΝΤΕ Π.
ΠΕΤΡΑΚΗΣ Ο.Ε ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ και στην ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝ∆ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε (ηµεροµηνία
λήξης προσφορών ορίστηκε η 13/11/2020 )

2.

Η εµπρόθεσµη προσφορά που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα :

A/A
1

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

HEMOGLOBE OE Α.ΝΤΕΝΤΕ Π. ΠΕΤΡΑΚΗΣ Ο.Ε ΙΑΤΡΙΚΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

28621/13-11-2020

3. Στις 16-11-2020 αποσφραγίστηκε και ελέγχθηκε ο φάκελος συμμετοχής.
Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η τιμή που προσέφερε η εταιρεία HEMOGLOBE OE Α.ΝΤΕΝΤΕ Π.
ΠΕΤΡΑΚΗΣ Ο.Ε ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

ΤΕΜ

1
ΚΑΣΕΤΑ ΓΡΗΓΟΡΟΥ TEST ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ (Ag) ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ
SARSCovid-19

1500

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

20,00
30.000,00

ΦΠΑ 6 %
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

1800,00
31.800,00

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή όπως :

•

•

Εγκρίνει της υπ΄αριθ 12/2020 σχετικής Μελέτης από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών
για
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥ TEST ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ( Ag) TOY
ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ
SARSCovid-19»
ενδεικτικού
προϋπολογισµού
:31.800,00€
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
Αποφασίσει τα περί απευθείας ανάθεσης με τη διαδικασία του Επείγοντος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΟΥ TEST ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ( Ag) TOY ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ SARSCovid-19»
στην εταιρεία HEMOGLOBE OE Α.ΝΤΕΝΤΕ Π. ΠΕΤΡΑΚΗΣ Ο.Ε ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, ΑΦΜ
800504020, ∆ΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ , ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 3 ΑΝΟΙΞΗ, για την οµάδα Α που αφορά
τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου , αντί του συνολικού ποσού των € 18.020,00 (καθαρή

αξία €17.000,00 πλέον ΦΠΑ €1.020) και με δικαίωμα προαίρεσης €9.010,00(καθαρή αξία
€8.500,00πλέον ΦΠΑ €510,00)και για την ομάδα Β που αφορά τις ανάγκες του ΝΠΔΔ ΕΣΤΙΑ
αντί του συνολικού ποσού των € 3.180 (καθαρή αξία €3.000,00 πλέον ΦΠΑ €180,00) και με
δικαίωμα προαίρεσης €1.590,00(καθαρή αξία €1.500,00 πλέον ΦΠΑ €90,00)
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ
Εσωτ. ∆ιανοµή
Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών
∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών
Τµήµα Προµηθειών
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