
   

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 670 

 

Της  46
ης

  έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης που έγινε την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 

2020, ύστερα από τη µε αριθ. πρωτ. 47237/956/9-10-2020 πρόσκληση που επιδόθηκε νόµιµα. 

 

Πρόεδρος είναι η κα Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά. 

 

Παρόντες είναι οι κ.κ. Ζηλάκου Χαραλαµπία, Αντιπρόεδρος, Αργουδέλης Αλέξανδρος, 

Γκερλές ∆ηµήτριος, Καρακατσάνη Αντωνία, Καρύδης ∆ηµήτριος, Καψοκόλης Γρηγόριος, 

Μανωλάκος Κυριάκος και Μπουρδάκου Κυριακή, τακτικά µέλη. 

 

Απόντες είναι οι κ.κ. Αλιγιζάκη Ασπασία,  Κοτέας Αλέξανδρος. 

 

Αρχίζει η συνεδρίαση αφού η Επιτροπή, που συνήλθε εκτάκτως σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του αρ. 184 του Ν. 4635/19 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του αρ. 75 του Ν. 3852/10, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει και βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία 

             ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη 

δηµοσίευση, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2γ και 32 Α περίπτωση β του Ν. 4412/16, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει,  λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την προµήθεια µε τίτλο 

«Αγορά υγειονοµικού υλικού έκτακτης ανάγκης Γ΄ Φάση για τις ανάγκες των σχολικών 

µονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης εµβέλειας ∆ήµου Πειραιά καθώς 

και των υπηρεσιών του ∆ήµου στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά του Covid-19» 

προϋπολογισµού δαπάνης 263.974,00  € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α ύστερα από τη λήψη 

του πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

 

    Η Οικονοµική Επιτροπή ασχολείται µε το θέµα κατόπιν της λήψης του από 7/10/2020 

Πρακτικού Αξιολόγησης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και της από 24-9-2020 αιτιολογικής 

έκθεσης της Υπηρεσίας,  που έχουν ως εξής: 
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Η Οικονοµική Επιτροπή αφού είδε: 

• το  Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  

• τους όρους πρόσκλησης και τη σχετική µελέτη,  

• την αιτιολογική έκθεση της αρµόδιας υπηρεσίας 

• την µε αριθµ. 654/2020 απόφαση της Ο.Ε. περί συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισµού 

• το πρωτογενές αίτηµα της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών – Τµήµα 

∆ηµόσιας Υγείας  µε Α∆ΑΜ: 20REQ007345882 2020-09-21  

• τη µε αριθ. 2020/102749  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε α/α  1586 του µητρώου 

δέσµευσης  µε Α∆ΑΜ: 20REQ007387340 2020-09-29 

• την µε αριθµ. 655/2020 απόφαση της Ο.Ε (έγκριση διαπραγµάτευσης) 

 

Αφού διαπίστωσε ότι: 

• Με βάση το άρθρο 10 παρ. 3
α
 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία ∆ήµων 

και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης µέτρων αποφυγής της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19» της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/Α/11-

3-2020), «….για προµήθειες υλικού και υπηρεσιών συναφών µε την αντιµετώπιση 

της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης λήψης µέτρων αποφυγής της 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι ∆ήµοι και οι Περιφέρειες µπορούν να 

αναθέτουν δηµόσιες συµβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία διαπραγµάτευσης 

χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, κατά την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρ.θρου 32 του 

ν. 4412/2016 (Α΄147)». 

 

Αφού συµβουλεύτηκε τις σχετικές διατάξεις:  

 

• του Ν. 3852/10 (άρθρο 72 "περί αρµοδιοτήτων της Οικονοµικής Επιτροπής"), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

• του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 32 παρ. 

2γ και 32Α, 

• την Υ.Α 57654/23-5-2017  (ΦΕΚ 1781/2017 τεύχος Β) του υπουργείου 

Οικονοµίας και Ανάπτυξης 

•  του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α/133/19-7-2018) όπως ισχύει 

• Το άρθρο 10 παρ. 3
α
 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία ∆ήµων και 

Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης µέτρων αποφυγής της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19» της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/Α/11-

3-2020) 

• Την 18779/17-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ «Γνωστοποίηση ρυθµίσεων των από 

11-3-2020 και 14-3-2020 Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου αναφορικά µε 

δηµόσιες συµβάσεις που συνάπτονται απο τους ΟΤΑ- Γνωστοποίηση του µε αρ. 

πρωτ. Γρ. Προέδρου 29/12-3-2020 εγγράφου του Προέδρου της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσιών Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ).  

 

Ύστερα από τα παραπάνω, η Ο.Ε. αφού άκουσε τις απόψεις της Προέδρου και των µελών 

της και µετά από διαλογική συζήτηση 

 

Αποφασίζει Οµόφωνα 

 

1. Εγκρίνει το από 7-10-2020 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, που αφορά στην 

διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2γ 
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του Ν. 4412/16, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την ανάθεση της προµήθειας µε τίτλο : 

«Αγορά υγειονοµικού υλικού έκτακτης ανάγκης Γ΄ Φάση για τις ανάγκες των σχολικών 

µονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης εµβέλειας ∆ήµου Πειραιά καθώς 

και των υπηρεσιών του ∆ήµου στα πλαίσια προληπτικών ενεργειών κατά του Covid-19» 

προϋπολογισµού δαπάνης 263.974,00  € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α ύστερα από τη λήψη 

του πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

 

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα της ως άνω διαδικασίας ως εξής: 

 

• στον ΤΣΟΥΤΣΗ ΣΠΥΡ. ΜΕΝΕΛΑΟ 3.000 µάσκες προστασίας προσώπου 

πολλαπλών χρήσεων µε τυπωµένο λογότυπο του ∆ήµου Πειραιά του οποίου 

τα δικαιολογητικά συµµετοχής βρέθηκαν πλήρη και ο οποίος προσέφερε για 

την ως άνω προµήθεια το ποσό των 4.770,00 €  συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

 

• στην εταιρεία HEALTH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΟΥΡΓΚΑ 

 α) 23.000 αντισηπτικά gel 1.000 ml (138.966,00 € συµπεριλαµβανοµένου 

Φ.Π.Α), β) 10.000 Antibacterial υγρά κρεµοσάπουνα 500 ml (41.870,00 € 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α), γ) 900 επιτοίχιες συσκευές για χαρτοπετσέτες 

(18.972,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α), δ) 1.400.000 χαρτοπετσέτες µιας 

χρήσης (6.076 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α), ε) 1.250 επιτοίχιες συσκευές 

για αντισηπτικά gel (31.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α), στ) 900 

επιτοίχιες συσκευές για υγρά κρεµοσάπουνα (22.320,00 € 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α), της οποίας τα δικαιολογητικά συµµετοχής 

βρέθηκαν πλήρη και η οποία προσέφερε για την ως άνω προµήθεια το  

συνολικό ποσό των 259.204,00 €  συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

 

Η δαπάνη για την εκτέλεση της ως άνω προµήθειας, θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6495.22 του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2020. 

   Η εν λόγω προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τους όρους της διαπραγµάτευσης και της 

µελέτης που έχει συνταχθεί από την αρµόδια Υπηρεσία, τη δε σχετική σύµβαση θα υπογράψει για 

το ∆ήµο ο ∆ήµαρχος ή ο  αρµόδιος Αντιδήµαρχος.  

 

  Κατά της ανωτέρω απόφασης, χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.  

4412/16. 
 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

        

ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ –       ΖΗΛΑΚΟΥ 

 ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ        ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ    

ΑΡΓΟΥ∆ΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

 

ΓΚΕΡΛΕΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 

 

ΚΑΡΥ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 

 

 ΜΠΟΥΡ∆ΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 

 

 ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
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