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Απόφαση:Απευθείας ανάθεσης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΑΣΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΠ ΤΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ SARS-CO V-2.  

Ο Πρόεδρος λαµβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ), όπως 

τροποποιήθηκε από την περ. 38 § 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 

147/08-08-2016 τεύχος 1ο).  

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος 1ο) και 

ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120. 

 3. Την αριθμ. 320/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  με τίτλο «Ορισμός 

μελών του ΝΠΔΔ: Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Πύργου και εκλογή Προέδρου- Αντιπροέδρου» (ΑΔΑ: Ω3ΝΒΩ17-ΑΛΩ). 

4. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016: «2.Η διαδικασία με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται 

για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε 

από τις κατωτέρω περιπτώσεις : […] 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 ανοιχτές, 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.» 

5.Τις διατάξεις του άρθρου του Ν .4412/2016: «Εξαιρούνται της υποχρεωτικής 

εφαρμογής των άρθρων 22 παράγραφοι 1,36, 72 παράγραφος 1 περίπτωση α , 
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79 παράγραφοι 1 έως 4, και 221 παράγραφοι 8 και 9, οι ακόλουθες περιπτώσεις 

του άρθρου 32: α) όπου η δυνατότητα ανάθεσης περιορίζεται σε έναν 

προκαθορισμένο συμμετέχοντα, σύμφωνα με την περίπτωση β’ της 

παραγράφου 2, με την παράγραφο 3, με την περίπτωση β’ της παραγράφου 4 

και την παράγραφο 6, β)λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της ανάθεσης 

σύμφωνα με την περίπτωση γ’ της παραγράφου 2, ή γ) λόγω των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών της συναλλαγής στην περίπτωση προμηθειών που είναι 

εισηγμένες και αγοράζονται σε χρηματιστήριο εμπορευμάτων σύμφωνα με την 

περίπτωση γ’ της παραγράφου…..» 

6.Την Π.Ν.Π.11/03/2020 (ΦΕΚ 55/Α’/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 

COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διαδοσής του». 

7.Την απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 18200/ΕΓΚ.10/13-3-20 (ΑΔΑ: 6ΙΤΛ46ΜΤΛ6-ΘΒΨ):   

Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2 και 10 της ΠΝΠ Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 

COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διαδοσής του. 

8.Την Π.Ν.Π.14/03/2020 (ΦΕΚ 64/Α’/14.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19». 

9. Την Π.Ν.Π. 30/03/2020(ΦΕΚ 75/Α’/30.03.2020) «Μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 

κατεπείγουσες διατάξεις». 

10.Την από 05-05-2020 Τεχνική Περιγραφή, συνολικού ποσού 12.597,80 €, 

περιλαμβανομένου ΦΠΑ, όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε αρμοδίως από τη 

∆/νση Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του ∆ήµου Πύργου και εγκρίθηκε από 

τον Πρόεδρο με την αρίθ. πρωτ. 11022/05-05-2020 Απόφασή του. 

11.Το αριθµ. πρωτ. 11023/05-05-2020 πρωτογενές αίτηµα όπως καταχωρήθηκε 

στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. και εγκρίθηκε µε την 49/2020 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής 

Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (πρωτογενές αίτημα µε Α∆ΑΜ: 

20REQ006656652 και έγκριση µε Α∆ΑΜ: 20REQ006667018). 

12.Την αρίθ. 49/2020 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης περί «Έγκρισης διενέργειας με τίτλο «ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΑΣΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΠ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ SARS-CO V-2.», έγκριση δαπάνης και διάθεση 

πίστωσης»   (Α∆Α: 6T0YΩ17-7ΦΝ και ΑΔΑΜ: 20REQ006667018).  

       13. Την αριθµ. πρωτ. 11091/06-05-2020 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς. 

14. Τον φάκελο δικαιολογητικών – οικονομικής προσφοράς, που κατέθεσε ο 

οικονομικός φορέας με την επωνυμία «AΦΟΙ ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.» (αριθµός 

πρωτοκόλλου φακέλου 11272/07-05-2020, µε εµπρόθεσµη υποβολή) . 
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15.Το γεγονός ότι υφίστανται λόγοι κατεπείγουσας ανάγκης, οφειλόμενης σε 

γεγονότα μη δυνάμενα να προβλεφθούν από την αναθέτουσα αρχή,δεν 

απορρέουν από ευθύνη του Δήμου και δεν είναι δυνατό να τηρηθούν οι 

προθεσμίες της διαδικασίας διαπραγμάτευσης με δημοσίευση σχετικής 

πρόσκλησης. 

       16. Την ανάγκη ανάθεσης της εν θέµατι προμήθειας. 

 

αποφασίζουµε 

 

Αναθέτουµε απευθείας στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «AΦΟΙ 

ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.» Εμπόριο νωπών κρεάτων κ.λ.π  (Δ/νση: Κουρτίου 9,  ΤΚ 

27131 Πύργος, µε Α.Φ.Μ. 082153941 ∆.Ο.Υ.: Πύργου), την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΠ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 

ΤΟΥ SARS-CO V-2. Η συνολική αξία της ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 

2.852,44 € περιλαμβανομένου ΦΠΑ 6% και 24% ανά είδος (σύμφωνα με την 

κατατεθειμένη Προσφορά). Η ανάθεση αφορά την προμήθεια των ακόλουθων 

ειδών, όπως αναφέρονται στην από 05-05-2020 Τεχνική Περιγραφή που 

συνέταξε αρμοδίως η ∆/νση Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Πύργου: 

1. 50 τεμ. ολόσωμων φορμών εργασίας με αξία έκαστης 22,00 € (με συνολική αξία 

1.364,00 €,συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

2. 120 κουτιά των 100 τεμ. έκαστο, ποδονάρια μιας χρήσης με αξία έκαστου 3,20 € 

(με συνολική αξια 407,04 €,συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6 %) 

3. 50 τεμ. γυαλιών προστασίας(εργασίας) με αξία έκαστου 6,50 € (με συνολική αξια 

403,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

4. 160 κουτιά των 100 τεμ. έκαστο, γάντια μιας χρήσης με αξία έκαστου 4,00 € (με 

συνολική αξια 678,40 €,συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%) 

 

 

                                                                       Ο Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής 

          

 

                                                                                           Δημήτριος Μεσσαλάς 

 

 

Στοιχεία για έκδοση Τιμολογίου:  

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ: Σχολική Επιτροπή Μονάδων 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύργου 

Δ/ΝΣΗ: Πλ. Σάκη Καράγιωργα 27131 Πύργος 

ΑΦΜ: 997851493 

Δ.Ο.Υ.: Πύργου 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΝΠΔΔ ΟΤΑ 
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