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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  3 3 η ς Ε Κ Τ Α Κ Τ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΤΗΣ 9ης Δεκεμβρίου 2020

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 9 Δεκεμβρίου 2020

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Τετάρτη, ώρα 09:30

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 09.12.2020

Αριθμός μελών  :  7

Παρόντα μέλη  :  6

Δημήτριος Λουκάς, Δήμαρχος Λαυρεωτικής, Χαράλαμπος Ζαγουρής, Ασπασία Αργεντίνη,  Σταύρος

Κρητικός, Ηλίας Στουραΐτη, Κωνσταντίνος Λεβαντής

Απόντα μέλη  :  1

Αρετούσα Μακρή

Παρούσας της γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης ανάθεσης παροχής υπηρεσιών διενέργειας μοριακών τεστ

ανίχνευσης COVID 19 για τους εργαζόμενους στο Δήμο Λαυρεωτικής

Αρ. Απόφ.: 297/2020

Ο κος Πρόεδρος,  μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75,  παρ.1  του

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης

ανάθεσης παροχής υπηρεσιών διενέργειας μοριακών τεστ ανίχνευσης COVID 19 για τους

εργαζόμενους στο Δήμο Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι το

θέμα συζητείται με τη μορφή του κατεπείγοντος, λόγω της ύπαρξης επιβεβαιωμένου κρούσματος στο

Δήμο μας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω,  η Οικονομική Επιτροπή απεφάνθη ομόφωνα για το

κατεπείγον του θέματος της ημερήσιας διάταξης και τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης.

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

- Τις διατάξεις του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76Α/3.4.20) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π.

«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού»  (Α΄ 42),  β)  της από

11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του

κορωνοϊού COVID-19  και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»  (A΄ 55)  και γ)  της από
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14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του

κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις».

- Τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) «Κύρωση του Κώδικα

νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων».

- Τις διατάξεις του άρθρου 32  παρ.  2  περ.  γ του Ν.4412/2016 «…γ)  στο μέτρο που είναι

απολύτως 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. Οι περιστάσεις που

επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε

καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.»

- Τις διατάξεις του άρθρου 66, παρ.6 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014): «Αρχές

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο

λογιστικό και άλλες διατάξεις»

- Τις διατάξεις του άρθρου 158, παρ. 7 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006): «Κύρωση του

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

- Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

- Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16): «Ανάληψη υποχρεώσεων

από τους διατάκτες»

- Την απόφαση ΥΠ.ΟΙΚ. 2/47972/0026/15-6-18 (ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ): «Οδηγίες για την τήρηση

του Μητρώου Δεσμεύσεων»

- Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 21698/07.12.2020 εισήγηση Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής περί

αναγκαιότητας εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών διενέργειας μοριακών τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού

COVID-19 για τους εργαζομένους του Δήμου Λαυρεωτικής

- Την από 07.12.2020 περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών, εκτιμώμενης αξίας 2.250,00

ευρώ

- Την αριθμ. πρωτ: 21752/07.12.2020 πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της

διαπραγμάτευσης

- Την αριθμ.  πρωτ:  21804/09.12.2020  προσφορά που κατατέθηκε από το Ιδιωτικό

Μικροβιολογικό Διαγνωστικό Κέντρο ‘’LIFE LAB’’

- Το αριθμ. πρωτ: 21805/09.12.2020 πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ο Δήμος

επιθυμεί να πραγματοποιήσει στους εργαζομένους έλεγχο με μοριακά τεστ, όπου συλλέγεται

φαρυγγικό δείγμα από τον ασθενή. Το μοριακό τεστ αποτελεί μέρος του πρωτοκόλλου που συνιστά

ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και θεωρείται το πλέον αξιόπιστο ώστε να καταδειχθεί η παρουσία

του COVID-19. Για τη διενέργεια των μοριακών ελέγχων απαιτείται πιστοποιημένο εργαστήριο.
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Η λήψη των δειγμάτων θα πραγματοποιηθεί σε δύο (2) σημεία: Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας και

Παλαιό Μηχανουργείο Λαυρίου.

Η δαπάνη για τη συγκεκριμένη προμήθεια θα αποτυπωθεί στον ΚΑ 00-6117.013  με

αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, που θα γίνει στην πρώτη,

μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής. Η Απόφαση Ανάληψης

Υποχρέωσης θα εκδοθεί μετά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού για την εξασφάλιση της

αναγκαίας πίστωσης.

Με βάση τα ανωτέρω και λόγω της αναγκαιότητας του θέματος καλείται η Οικονομική

Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση του κατεπείγοντος για την αντιμετώπιση της πιο

πάνω ανάγκης και την ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος της παροχής υπηρεσιών διενέργειας

μοριακών τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού COVID-19 για τους εργαζομένους του Δήμου Λαυρεωτικής

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, μελέτησε το σχετικό φάκελο, έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

- τις διατάξεις των άρθρων 158 και 209 του Ν.3463/2006,

- τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ.2, περ. γ του Ν.4412/2016,

- τις διατάξεις του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76Α/3.4.20)

- την αριθμ. πρωτ: 21804/09.12.2020 οικονομική προσφορά,

- το αριθμ. πρωτ: 21805/09.12.2020 πρακτικό Επιτροπής Διαπραγμάτευσης

 και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Την έγκριση της τεχνικής περιγραφής των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Β. Την έγκριση του υπ’ αριθμ. πρωτ: 21805/09.12.2020 πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.

Γ. Αναθέτει στο Ιδιωτικό Μικροβιολογικό Διαγνωστικό Εργαστήριο ‘’LIFE LAB’’, με έδρα στο Λαύριο,

οδός Κουντουριώτη 6, με ΑΦΜ 801012188, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου τη διενέργεια μοριακών τεστ ανίχνευσης

κορωνοϊού COVID-19  για τους εργαζομένους των υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής,  έναντι του

ποσού των 2.250,00 ευρώ.

Δ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Λαυρεωτικής, Δημήτριο Λουκά του Ευαγγέλου για τα περαιτέρω.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Λουκάς
Δήμαρχος Λαυρεωτικής

                         Τα Μέλη


