
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 23ο  της συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα.
Αριθ. Απόφ. 142/2020

                 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Έγκριση  πρακτικού  αξιολόγησης  επαναληπτικής
διαδικασίας  διαπραγμάτευσης  χωρίς  προηγούμενη
δημοσίευση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ»  και  κατακύρωση
αυτής. 

Στη Σίνδο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 7η του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη
και ώρα 13.00΄ συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την υπ’
αριθ.  11348/3-7-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της,  που επιδόθηκε  σε όλα τα μέλη και
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 5, ήτοι: 
   
                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ

     
             ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Χαντές Αχιλλέας
2. Ελευθεριάδου Παρασκευή
3. Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος
4. Ναζλίδης Χρήστος
5. Αλμπάνης Θεοφάνης

1. Λιακόπουλος Διονύσιος
2. Βαμβάκος Ευάγγελος
3.Σκουλαριώτης Δημήτριος
4. Γλώσσης Γεώργιος

Την τήρηση των πρακτικών έκανε ο υπάλληλος του Δήμου Γκιδίνης Κων/νος.

Ο  Αντιπρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  κ.  Χαντές  Αχιλλέας  εισηγούμενος  το  2ο  θέμα  εκτός
ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της επιτροπής τα εξής :
Ζητώ  εκτός  ημερησίας  διάταξης  τη  συζήτηση  ως  κατεπείγον,  του  θέματος  «Έγκριση  πρακτικού
αξιολόγησης επαναληπτικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» και κατακύρωση αυτής».
Ο λόγος της συζήτησης του θέματος είναι ότι θα πρέπει άμεσα να προχωρήσουμε στην λήψη σχετικής
απόφασης λόγω τήρησης των προθεσμιών.
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε τη συζήτηση του θέματος σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπ’ όψη της επιτροπής τα εξής:
Με την υπ. αριθ. 11501/7-7-2020 εισήγησή της η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, μας
ενημερώνει:
Με την υπ’ αρ. 43/2020 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα αποφασίστηκε η Έγκριση
διενέργειας    με  τη  διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης  χωρίς  προηγούμενη  δημοσίευση  λόγω
κατεπείγοντος, η έγκριση των εγγράφων σύμβασης και η συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής για την
Προμήθεια αντισηπτικών και υγειονομικού υλικού» για την αντιμετώπιση της μετάδοσης του κορωνοϊού
covid-19 για το Δήμο Δέλτα και τα νομικά του πρόσωπα.
Με την υπ’ αριθ. 52/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε η ματαίωση της ανωτέρω
διαδικασίας και η επανάληψη αυτής με τροποποίηση των όρων για τα είδη για τα οποία η διαδικασία
απέβη άγονη.
Με την υπ’ αριθ. 93/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τροποποιημένα έγγραφα
σύμβασης.
Με  την  υπ’  αριθ.  8757/02-06-2020  πρόσκληση   του  Δημάρχου  Δέλτα  προσκλήθηκε  η  εταιρεία
«MAGICA FOURKA A.E.»  να  υποβάλει  προσφορά  για  το  είδος  «Αλκοολούχο  διάλυμα  ήπιας
αντισηψίας χεριών με αντλία έγχυσης» για τα τμήματα 1 «ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ» και 2 «Κ.Π.Ο.Δ.Δ.».
Η  εταιρεία «MAGICA FOURKA A.E.» κατέθεσε εμπροθέσμως στο πρωτόκολλο του Δήμου την υπ’
αριθ. 10789/2020 προσφορά.
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Με  την  υπ’  αριθ.  9328/10-06-2020  πρόσκληση   του  Δημάρχου  Δέλτα  προσκλήθηκε  η  εταιρεία
«ΜΠΟΥΚΟΤΣΟΣ Α.-ΜΠΟΚΟΤΣΟΣ Κ. Ο.Ε.» να υποβάλει προσφορά για τα είδη «Χειρουργικές μάσκες
μίας χρήσης» και «Ελαστικά γάντια μιας χρήσης» για το τμήμα 1 «ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ».
Η  εταιρεία «ΜΠΟΥΚΟΤΣΟΣ Α.-ΜΠΟΚΟΤΣΟΣ Κ. Ο.Ε.» εμπροθέσμως στο πρωτόκολλο του Δήμου την
υπ’ αριθ. 9966/2020 προσφορά.
Με την υπ’ αριθ. 8759/02-06-2020 πρόσκληση  του Δημάρχου Δέλτα προσκλήθηκε ο κ. ΣΑΜΑΡΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ να υποβάλει προσφορά για το είδος «Αλκοολούχο διάλυμα ήπιας αντισηψίας χεριών με
αντλία έγχυσης» για τα τμήματα 3 «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΔΕΛΤΑ» και 4 «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ»
και σας παρακαλούμε να προχωρήσετε στη λήψη απόφασης για:
1) Έγκριση του ανωτέρω πρακτικού 
2) την κατακύρωση, της  προμήθειας αντισηπτικών και υγειονομικού υλικού» για την αντιμετώπιση της

μετάδοσης του κοωνοϊου covid-19 για το Δήμο Δέλτα και τα νομικά του πρόσωπα και συγκεκριμένα
του είδους  «Χειρουργικές μάσκες μίας χρήσης» για το τμήμα 1 «ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ» στην εταιρεία
«ΜΠΟΥΚΟΤΣΟΣ  Α.-ΜΠΟΚΟΤΣΟΣ  Κ.  Ο.Ε.»  με  Α.Φ.Μ.  999665803,  ΔΟΥ  ΙΩΝΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,  Δ/νση:  Ι.  Δραγούμη 66,  Ιωνία Θεσ/νίκης,  τ.κ.  57008,  τηλ.  επικοινωνίας 2310
783.795 έναντι  καθαρής αξίας 1.200,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 6% 72,00 ευρώ,  ήτοι  συνολική  αξία
σύμβασης 1.272,00 ευρώ

3) την κατακύρωση, της  προμήθειας αντισηπτικών και υγειονομικού υλικού» για την αντιμετώπιση της
μετάδοσης του κοωνοϊου covid-19 για το Δήμο Δέλτα και τα νομικά του πρόσωπα και συγκεκριμένα
του είδους «Αλκοολούχο διάλυμα ήπιας αντισηψίας χεριών με αντλία έγχυσης» για το σύνολο των
Τμημάτων στην  ατομική επιχείρηση του κ. ΣΑΜΑΡΑ ΝΙΚ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ με ΑΦΜ 052238925, ΔΟΥ
ΙΩΝΙΑΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,  Δ/νση:Χαλάστρα  Θεσσαλονίκης,  Τ.Κ.  57300,  τηλ.επικοινωνίας
2310/792.682 ως εξής:

ΤΜΗΜΑ 1: «ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ» έναντι καθαρής αξίας 1.209,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 6% 72,54 ευρώ,
ήτοι σύνολο  1.281,54 ευρώ
ΤΜΗΜΑ 2: «Κ.Π.Ο.Δ.Δ.» έναντι καθαρής αξίας 2.437,50 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 6%  146,25  ευρώ,  ήτοι
σύνολο  2.583,75 ευρώ
ΤΜΗΜΑ 3: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ  ΔΕΛΤΑ»  έναντι
καθαρής αξίας 6.669,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 6% 400,14 ευρώ, ήτοι σύνολο  7.069,14 ευρώ
ΤΜΗΜΑ 4: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ  ΔΕΛΤΑ»  έναντι
καθαρής αξίας 2.340,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 6% 140,40 ευρώ, ήτοι σύνολο  2.480,40 ευρώ
4)  τη ματαίωση της διαδικασίας για το είδος «Ελαστικά γάντια μιας χρήσης» αφού η διαδικασία απέβη
άγονη.

Με  την  παρούσα  εισήγηση  της  η  Επιτροπή  Διαπραγμάτευσης,  μας  απέστειλε  το  από  2-7-2020
πρακτικό  αξιολόγησης  διαδικασίας  διαπραγμάτευσης  χωρίς  προηγούμενη  δημοσίευση  της
παραγράφου  2γ  του  άρθρου  32  του  Ν.4412/2016  για  την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»  της Επιτροπής του άρθρου 32Α του Ν.4412/201 που έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΥΛΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΔΕΛΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ

Στο  Δημοτικό  Κατάστημα  του  Δήμου  Δέλτα  επί  της  Πλατείας  Δημοκρατίας  (την  Σίνδο,  σήμερα  02
Ιουλίου 2020, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθε η Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την
43/2020  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου  Δέλτα,  προκειμένου  να  προβεί  στην
αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  των  προσφορών  που  κατατέθηκαν  στο  πλαίσιο  διενέργειας  της
διαδικασίας διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ.2γ  για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια
αντισηπτικών και υγειονομικού υλικού» για την αντιμετώπιση της μετάδοσης του κορωνοϊού covid-19
για το Δήμο Δέλτα και τα νομικά του πρόσωπα,  συνολικού προϋπολογισμού 16.239,20 € με το Φ.Π.Α.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1. Κωστοπούλου Καλλιόπη ως Πρόεδρος
2. Σαμαρά Ελιζαμπέτ ως μέλος
3. Τσακαλάκη Λαμπρινή ως μέλος
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Με την υπ’ αρ. 43/2020 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα αποφασίστηκε η Έγκριση
διενέργειας    με  τη  διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης  χωρίς  προηγούμενη  δημοσίευση  λόγω
κατεπείγοντος, η έγκριση των εγγράφων σύμβασης και η συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής για την
Προμήθεια αντισηπτικών και υγειονομικού υλικού» για την αντιμετώπιση της μετάδοσης του κορωνοϊού
covid-19 για το Δήμο Δέλτα και τα νομικά του πρόσωπα.
Με την υπ’ αριθ. 52/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε η ματαίωση της ανωτέρω
διαδικασίας και η επανάληψη αυτής με τροποποίηση των όρων για τα είδη για τα οποία η διαδικασία
απέβη άγονη.
Με την υπ’ αριθ. 93/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τροποποιημένα έγγραφα
σύμβασης.
Με  την  υπ’  αριθ.  8757/02-06-2020  πρόσκληση   του  Δημάρχου  Δέλτα  προσκλήθηκε  η  εταιρεία
«MAGICA FOURKA A.E.»  να  υποβάλει  προσφορά  για  το  είδος  «Αλκοολούχο  διάλυμα  ήπιας
αντισηψίας χεριών με αντλία έγχυσης» για τα τμήματα 1 «ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ» και 2 «Κ.Π.Ο.Δ.Δ.».
Η  εταιρεία «MAGICA FOURKA A.E.» κατέθεσε εμπροθέσμως στο πρωτόκολλο του Δήμου την υπ’
αριθ. 10789/2020 προσφορά.
Με  την  υπ’  αριθ.  9328/10-06-2020  πρόσκληση   του  Δημάρχου  Δέλτα  προσκλήθηκε  η  εταιρεία
«ΜΠΟΥΚΟΤΣΟΣ Α.-ΜΠΟΚΟΤΣΟΣ Κ. Ο.Ε.» να υποβάλει προσφορά για τα είδη «Χειρουργικές μάσκες
μίας χρήσης» και «Ελαστικά γάντια μιας χρήσης» για το τμήμα 1 «ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ».
Η  εταιρεία «ΜΠΟΥΚΟΤΣΟΣ Α.-ΜΠΟΚΟΤΣΟΣ Κ. Ο.Ε.» εμπροθέσμως στο πρωτόκολλο του Δήμου την
υπ’ αριθ. 9966/2020 προσφορά.
Με την υπ’ αριθ. 8759/02-06-2020 πρόσκληση  του Δημάρχου Δέλτα προσκλήθηκε ο κ. ΣΑΜΑΡΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ να υποβάλει προσφορά για το είδος «Αλκοολούχο διάλυμα ήπιας αντισηψίας χεριών με
αντλία έγχυσης» για τα τμήματα 3 «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΔΕΛΤΑ» και 4 «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ».
Ο κ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  κατέθεσε εμπροθέσμως στο πρωτόκολλο του Δήμου την υπ’ αριθ.
11311/2020 προσφορά.

Ακολούθως,  σήμερα  η  Επιτροπή  προέβη  σε  αποσφράγιση  των  φακέλων  των  προσφορών
μονογράφησαν  δε  από  την  Επιτροπή  ο  εξωτερικός  φάκελος  και  όλα  τα  δικαιολογητικά  που
υποβλήθηκαν ανά φύλλο. 
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσκληθείσες εταιρείες υπέβαλαν προσφορά για τα κάτωθι Τμήματα
και είδη:
MAGICA FOURKA A.E.» :  είδος «Αλκοολούχο διάλυμα ήπιας αντισηψίας χεριών με αντλία έγχυσης»
για τα τμήματα 1 «ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ» και 2 «Κ.Π.Ο.Δ.Δ.»
«ΜΠΟΥΚΟΤΣΟΣ Α.-ΜΠΟΚΟΤΣΟΣ Κ. Ο.Ε.»:  είδη «Χειρουργικές μάσκες μίας χρήσης» και «Ελαστικά
γάντια μιας χρήσης» για το τμήμα 1 «ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ».
ΣΑΜΑΡΑΣ  ΝΙΚ.  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ:   είδος  «Αλκοολούχο  διάλυμα  ήπιας  αντισηψίας  χεριών  με  αντλία
έγχυσης»  για  τα  τμήματα  1  «ΔΗΜΟΣ  ΔΕΛΤΑ»,  2  «Κ.Π.Ο.Δ.Δ.»,  3  «ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ  ΔΕΛΤΑ»  και  4  «ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ»

Τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι οικονομικοί φορείς με την προσφορά τους, είναι τα εξής:

Δικαιολογητικά / δηλώσεις
  MAGICA
FOURKA A.E.

ΜΠΟΥΚΟΤΣΟΣ-
ΜΠΟΚΟΤΣΟΣ Ο.Ε.

ΣΑΜΑΡΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Υπεύθυνη  δήλωση  (α/α  1  των
αιτούμενων δικαιολογητικών)

Προσκομίστηκε Προσκομίστηκε Προσκομίστηκε

Αποδεικτικά  έγγραφα
νομιμοποίησης  (α/α  2  των
αιτούμενων δικαιολογητικών)

Προσκομίστηκε Προσκομίστηκε
Δεν  απαιτούνταν
–  ατομική
επιχείρηση

Τεχνική  προσφορά  (α/α  3  των
αιτούμενων δικαιολογητικών)

Προσκομίστηκε Προσκομίστηκε Προσκομίστηκε

Οικονομική  προσφορά  (α/α  4
των  αιτούμενων
δικαιολογητικών)

Προσκομίστηκε Προσκομίστηκε Προσκομίστηκε
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Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και διαπιστώθηκαν
τα εξής:
Η εταιρεία «MAGICA FOURKA A.E.» υπέβαλε προσφορά για το είδος «Αλκοολούχο διάλυμα ήπιας
αντισηψίας χεριών με αντλία έγχυσης» για τα τμήματα 1 «ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ» και 2 «Κ.Π.Ο.Δ.Δ.» Από
την εξέταση της υποβληθείσας τεχνικής προσφοράς προέκυψε ότι σύμφωνα με τα αναφερόμενα τόσο
στο  Δελτίο  Δεδομένων  Ασφαλείας  όσο  και  στην  άδεια  κυκλοφορίας  του  Εθνικού  Οργανισμού
Φαρμάκων του προσφερόμενου προϊόντος, η περιεκτικότητας της δραστικής ουσίας (Αιθανόλη)  στο
τελικό προϊόν (w/w%) ανέρχεται σε 65% έναντι του 70% που ζητούνταν από τις τεχνικές προδιαγραφές.
Συνεπώς η προσφορά της εταιρείας πρέπει να απορριφθεί.

Η εταιρεία «ΜΠΟΥΚΟΤΣΟΣ Α.-ΜΠΟΚΟΤΣΟΣ Κ. Ο.Ε.» υπέβαλε προσφορά για τα είδη «Χειρουργικές
μάσκες μίας χρήσης» και «Ελαστικά γάντια μιας χρήσης» για το τμήμα 1 «ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ». Από την
εξέταση της υποβληθείσας τεχνικής προσφοράς προέκυψε ότι για το είδος «Χειρουργικές μάσκες μίας
χρήσης»  πληρούνται  οι  απαιτούμενες  τεχνικές  προδιαγραφές.  Για  το  είδος  «Ελαστικά  γάντια  μιας
χρήσης»  τα  προσφερόμενα είδη  θα  είναι  κατασκευασμένα από  LATEX και  όχι  από νιτρίλιο  όπως
ζητούνταν από τις τεχνικές προδιαγραφές. Συνεπώς η προσφορά της εταιρείας για το είδος «Ελαστικά
γάντια μιας χρήσης» πρέπει να απορριφθεί.

Ο  κ.  ΣΑΜΑΡΑΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  υπέβαλε  προσφορά  για  το  είδος  «Αλκοολούχο  διάλυμα  ήπιας
αντισηψίας  χεριών  με  αντλία  έγχυσης»  για  τα  τμήματα  1  «ΔΗΜΟΣ  ΔΕΛΤΑ»,  2  «Κ.Π.Ο.Δ.Δ.»,  3
«ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ  ΔΕΛΤΑ»  και  4  «ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ  ΔΕΛΤΑ».  Από  την  εξέταση  της
υποβληθείσας τεχνικής προσφοράς προέκυψε ότι πληρούνται οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

Ακολούθως  η  Επιτροπή  προχώρησε  στον  έλεγχο  των  οικονομικών  προσφορών  της  εταιρείας
«ΜΠΟΥΚΟΤΣΟΣ Α.-ΜΠΟΚΟΤΣΟΣ Κ. Ο.Ε.» για το είδος «Χειρουργικές μάσκες μίας χρήσης» για το
τμήμα 1 «ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ» και της επιχείρησης του κ. ΣΑΜΑΡΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ για  το  είδος
«Αλκοολούχο διάλυμα ήπιας αντισηψίας χεριών με αντλία έγχυσης» για το σύνολο των τμημάτων.   Οι
προσφερόμενες τιμές έχουν ως εξής:

«ΜΠΟΥΚΟΤΣΟΣ Α.-ΜΠΟΚΟΤΣΟΣ Κ. Ο.Ε.»  - ΤΜΗΜΑ 1

Α/Α Περιγραφή είδους
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Ποσότητα Αξία Σύνολο

1

Χειρουργικές  μάσκες
μιας χρήσης
 

Τεμ. 800 1,50 1.200,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.200,00

ΦΠΑ 6% 72,00

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.272,00

ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΤΜΗΜΑ 1 «ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ »

Α/Α Περιγραφή
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΈΤΡΗΣΗΣ

Ποσότητα Αξία Σύνολο

1

ANTIBAKT FIN 75%
Απολυμαντικό  χεριών
για  ιατρεία,  νοσοκομεία
της Holchem

Λίτρα 62 19,50 1.209,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.209,00

ΦΠΑ 6% 72,54

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.281,54
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ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΤΜΗΜΑ 2 «Κ.Π.Ο.Δ.Δ.»
Α/Α Περιγραφή

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΈΤΡΗΣΗΣ

Ποσότητα Αξία Σύνολο

1

ANTIBAKT FIN 75%
Απολυμαντικό  χεριών
για  ιατρεία,  νοσοκομεία
της Holchem

Λίτρα 125 19,50 2.437,50

ΣΥΝΟΛΟ 2.437,50

ΦΠΑ 6%    146,25

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.583,75

ΣΑΜΑΡΑΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  -  ΤΜΗΜΑ  3  «ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ»

Α/Α Περιγραφή
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΈΤΡΗΣΗΣ

Ποσότητα Αξία Σύνολο

1

ANTIBAKT FIN 75%
Απολυμαντικό  χεριών
για  ιατρεία,  νοσοκομεία
της Holchem

Λίτρα 342 19,50 6.669,00

ΣΥΝΟΛΟ 6.669,00

ΦΠΑ 6%    400,14

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.069,14

ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΤΜΗΜΑ 4 «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ»

Α/Α Περιγραφή
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Ποσότητα Αξία Σύνολο

1

ANTIBAKT FIN 75%
Απολυμαντικό  χεριών
για  ιατρεία,  νοσοκομεία
της Holchem

Λίτρα 120 19,50 2.340,00

ΣΥΝΟΛΟ 2.340,00

ΦΠΑ 6%    140,40

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.480,40

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την  υπ’  αριθ.  93/2020  Απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  με  την  οποία  εγκρίθηκαν  τα
τροποποιημένα έγγραφα σύμβασης

2. Τις υπ’ αριθ. 8757/2020, 8759/2020 και 9328/2020 προσκλήσεις του Δημάρχου
3. τις υπ’ αριθ. 10789/2020, 9966/2020 και 11311/2020 υποβληθείσες προσφορές
4. Τις διατάξεις της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)
5. την  επείγουσα  ανάγκη  για  προμήθεια  αντισηπτικών  και  υγειονομικού  υλικού  για  την

αντιμετώπιση της μετάδοσης του κορωνοϊού covid-19  
6. Όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55Α/11-03-2020

προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:

1) την κατακύρωση, της  προμήθειας αντισηπτικών και υγειονομικού υλικού» για την αντιμετώπιση
της  μετάδοσης του  κοωνοϊου  covid-19 για  το  Δήμο Δέλτα  και  τα  νομικά  του πρόσωπα και
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συγκεκριμένα  του είδους  «Χειρουργικές μάσκες μίας χρήσης» για το τμήμα 1 «ΔΗΜΟΣ
ΔΕΛΤΑ» στην  εταιρεία  «ΜΠΟΥΚΟΤΣΟΣ Α.-ΜΠΟΚΟΤΣΟΣ Κ.  Ο.Ε.»  με  Α.Φ.Μ.  999665803,
ΔΟΥ  ΙΩΝΙΑΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,  Δ/νση:  Ι.  Δραγούμη  66,  Ιωνία  Θεσ/νίκης,  τ.κ.  57008,  τηλ.
επικοινωνίας 2310 783.795 έναντι καθαρής αξίας 1.200,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 6% 72,00 ευρώ,
ήτοι συνολική αξία σύμβασης 1.272,00 ευρώ

2) την κατακύρωση, της  προμήθειας αντισηπτικών και υγειονομικού υλικού» για την αντιμετώπιση
της  μετάδοσης του  κοωνοϊου  covid-19 για  το  Δήμο Δέλτα  και  τα  νομικά  του πρόσωπα και
συγκεκριμένα  του  είδους  «Αλκοολούχο  διάλυμα  ήπιας  αντισηψίας  χεριών  με  αντλία
έγχυσης» για το σύνολο των Τμημάτων στην  ατομική επιχείρηση του κ.  ΣΑΜΑΡΑ ΝΙΚ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  με  ΑΦΜ  052238925,  ΔΟΥ  ΙΩΝΙΑΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,  Δ/νση:Χαλάστρα
Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57300, τηλ.επικοινωνίας 2310/792.682 ως εξής:

ΤΜΗΜΑ 1: «ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ» έναντι καθαρής αξίας 1.209,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 6% 72,54 ευρώ, ήτοι
σύνολο  1.281,54 ευρώ
ΤΜΗΜΑ 2: «Κ.Π.Ο.Δ.Δ.» έναντι καθαρής αξίας 2.437,50 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 6% 146,25 ευρώ, ήτοι
σύνολο  2.583,75 ευρώ
ΤΜΗΜΑ  3:  «ΣΧΟΛΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ  ΔΕΛΤΑ» έναντι
καθαρής αξίας 6.669,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 6% 400,14 ευρώ, ήτοι σύνολο  7.069,14 ευρώ
ΤΜΗΜΑ 4:  «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ» έναντι
καθαρής αξίας 2.340,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 6% 140,40 ευρώ, ήτοι σύνολο  2.480,40 ευρώ
      3) τη ματαίωση της διαδικασίας για το είδος «Ελαστικά γάντια μιας χρήσης» αφού η
           διαδικασία απέβη άγονη.
 
Για  διαπίστωση  των  άνω,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό,  το  οποίο  αφού  αναγνώσθηκε  και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του
Αντιπροέδρου της, την υπ. αριθ. 11501/7-7-2020 εισήγησή της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Δήμου, το Π.Δ.80/2016, το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 και την παράγραφο 3 του άρθρου 10 της
Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55Α/11-3-2020

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.  Την  έγκριση  του  από  2-7-2020  πρακτικού  αξιολόγησης  διαδικασίας  διαπραγμάτευσης  χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση της παραγράφου 2γ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ». 
2. Α. Την κατακύρωση, της  προμήθειας αντισηπτικών και υγειονομικού υλικού» για την αντιμετώπιση
της μετάδοσης του κοωνοϊου covid-19 για το Δήμο Δέλτα και τα νομικά του πρόσωπα και συγκεκριμένα
του  είδους   «Χειρουργικές  μάσκες  μίας  χρήσης» για  το  τμήμα  1  «ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ»  στην  εταιρεία
«ΜΠΟΥΚΟΤΣΟΣ Α.-ΜΠΟΚΟΤΣΟΣ Κ. Ο.Ε.» με Α.Φ.Μ. 999665803, ΔΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Δ/
νση: Ι.  Δραγούμη 66, Ιωνία Θεσ/νίκης, τ.κ.  57008, τηλ. επικοινωνίας 2310 783.795 έναντι  καθαρής
αξίας 1.200,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 6% 72,00 ευρώ, ήτοι συνολική αξία σύμβασης 1.272,00 ευρώ

Β. την κατακύρωση, της  προμήθειας αντισηπτικών και υγειονομικού υλικού» για την αντιμετώπιση
της  μετάδοσης  του  κοωνοϊου  covid-19  για  το  Δήμο  Δέλτα  και  τα  νομικά  του  πρόσωπα  και
συγκεκριμένα του είδους «Αλκοολούχο διάλυμα ήπιας αντισηψίας χεριών με αντλία έγχυσης» για το
σύνολο των Τμημάτων στην  ατομική επιχείρηση του κ. ΣΑΜΑΡΑ ΝΙΚ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ με ΑΦΜ
052238925,  ΔΟΥ  ΙΩΝΙΑΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,  Δ/νση:Χαλάστρα  Θεσσαλονίκης,  Τ.Κ.  57300,
τηλ.επικοινωνίας 2310/792.682 ως εξής:

ΤΜΗΜΑ 1: «ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ» έναντι καθαρής αξίας 1.209,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 6% 72,54 ευρώ,
ήτοι σύνολο  1.281,54 ευρώ
ΤΜΗΜΑ 2: «Κ.Π.Ο.Δ.Δ.» έναντι καθαρής αξίας 2.437,50 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 6%  146,25  ευρώ,  ήτοι
σύνολο  2.583,75 ευρώ
ΤΜΗΜΑ 3: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ  ΔΕΛΤΑ»  έναντι
καθαρής αξίας 6.669,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 6% 400,14 ευρώ, ήτοι σύνολο  7.069,14 ευρώ
ΤΜΗΜΑ 4: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ  ΔΕΛΤΑ»  έναντι
καθαρής αξίας 2.340,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 6% 140,40 ευρώ, ήτοι σύνολο  2.480,40 ευρώ
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Γ. Τη ματαίωση της διαδικασίας για το είδος «Ελαστικά γάντια μιας χρήσης» αφού η διαδικασία απέβη
άγονη.

Η απόφασή σας μπορεί να προσβληθεί με τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ. 142/2020. 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται :

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΝΤΕΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ
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