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          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ           
  

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 553 / 2020  

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ.48 / 2020  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

 

 

ΘΕΜΑ : «Έγκριση  των τεχνικών προδιαγραφών της 138/2020 μελέτης 

του τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Προμηθειών και για κατ' 

επείγουσα  Προμήθεια  Ανίχνευσης και ταυτοποίησης του Ιού με μοριακή 

μέθοδο  RT-PCR  για  την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της 

εμφάνισης του Κορωνιού  COVID - 19 ». 

 

 

  

  

  Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 29η  Οκτωβρίου  , του έτους 

2020,ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη   και ώρα 13:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, 

η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση , ύστερα από την 34.609/ 

23/10/2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία έγινε σύμφωνα με 

τους ορισμούς του  άρθρου 75  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) ,όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18(ΦΕΚ 133/19.7.2018 τεύχος Α').   

  

Ήταν  δε παρόντες : 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Ιωάννης Ζαμπούκης ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής Επιτροπής 

και από τα μέλη της , οι  κ.κ :  

 

1) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΚΟΣ  2) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ   3) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΛΑΜΠΑΚΗΣ  4) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΙΑΣ  5) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ  6) ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  7) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ   8) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΓΙΩΝΗΣ  

                                                                    

 

Ενώ  δεν  προσήλθαν οι κ.κ : 

 

 

 

 

 Η Οικονομική Επιτροπή, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο  

αριθμού  συμβούλων -9- παρευρίσκονταν οι -9-  σύμφωνα με τις διατάξεις του  

άρθρου 75  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) ,όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 

του Ν.4555/18(ΦΕΚ 133/19.7.2018 τεύχος Α'), εισέρχεται  στην συζήτηση των 

θεμάτων. 

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης  κ. 

Ιωάννης Ζαμπούκης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

  

          Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, κ. 

Ιωάννης Ζαμπούκης, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση  
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των τεχνικών προδιαγραφών της 138/2020 μελέτης του τμήματος 

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Προμηθειών και για κατ' επείγουσα  

Προμήθεια  Ανίχνευσης και ταυτοποίησης του Ιού με μοριακή μέθοδο  RT-

PCR  για  την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

Κορωνιού  COVID - 19 », δίνει το λόγο στον Αναπληρωτή Προϊστάμενο του 

Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Προμηθειών και Αποθήκης, κ. Κυρτσίδη 

Αργύριο, ο οποίος λέγει τα παρακάτω: 

 

        “Κύριοι Σύμβουλοι, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για 

κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

Κορωνιού  COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού  της διάδοσης του με αρ. φεκ 

55 / 11-3-2020 , ο Δήμος Αλεξανδρούπολης λόγο των παραπάνω προχωράει στην  

κατ’ επείγουσα απευθείας ανάθεση της Προμήθεια  Ανίχνευσης και ταυτοποίησης 

του Ιού με μοριακή μέθοδο  RT-PCR  για  την αντιμετώπιση των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνιού  COVID – 19 για όλους τους 

εργαζόμενους του. 
 

Σύμφωνα με : 

1. To έγγραφό του Δ.Σ. του Συλλόγου εργαζομένων του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης με αρ.5/2-9-2020 όπου μας έκαναν γνωστή τη 

θέλησή τους για την παραπάνω προμήθεια.  

2. Το έγγραφο του Ιατρού  Εργασίας του  Δήμου μας με αρ.27315/3-

9-2020 έγγραφό του εισηγήθηκε την παραπάνω προμήθεια.  

3. Το έγγραφο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης 

με αρ.24668/18-8-2020 όπου μας ενημέρωσαν ότι αδυνατεί να μας 

καλύψει με διαγνωστικά τεστ όλους ανεξαιρέτως τους 

εργαζόμενους. 

4. Την εκδήλωση ενδιαφέροντος της εταιρεία «ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΗ Α.ΤΣΑΛΚΙΔΟΥ»  με ΑΦΜ 

132486644  με αρ. πρωτ.27132/1-9-2020 

5. Την εκδήλωση ενδιαφέροντος της εταιρεία «ΑΙΜΟΑΝΑΛΥΣΗ ΕΒΡΟΥ 

ΣΩΠΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ- ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ», με ΑΦΜ 

112472488 με μαιλ την 27-10-2020. 

Και προκειμένου  να αντιμετωπιστούν τα παραπάνω ο Δήμος 

Αλεξανδρούπολης άμεσα προβαίνει σε Προμήθεια  Ανίχνευσης και ταυτοποίησης 

του Ιού με μοριακή μέθοδο  RT-PCR  για  την αντιμετώπιση των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνιού  COVID – 19. Με  

Η Προμήθεια θα γίνει από τις εταιρείες  

 

1. «ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΗ Α.ΤΣΑΛΚΙΔΟΥ»  με 

ΑΦΜ 132486644  κατά 1/2 

 

2. «ΑΙΜΟΑΝΑΛΥΣΗ ΕΒΡΟΥ ΣΩΠΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ- 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ», με ΑΦΜ 112472488 κατά 1/2 

 

διότι μετά από έρευνα στην αγορά ήταν οι  μόνες που ανταποκρίθηκαν στα 

αιτήματά μας και θα μας διασφαλίσουν  ότι θα μας τα προμηθεύσουν  άμεσα και 

από την άλλη ήταν επείγουσα και επιτακτική ανάγκη για την προμήθεια λόγο του 

μεγάλου κινδύνου που διατρέχει το προσωπικό του Δήμου Αλεξανδρούπολης.  

 

Tο ποσό υπολογίστηκε, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα και τις τιμές της 

αγοράς που προέκυψαν μετά από έρευνα και τις υπάρχουσες ποσότητες λόγο του 

κατ’ επείγοντος. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι: 

  

  
Α/Α ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Μ/Μ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 
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1 

Προμήθεια  Ανίχνευσης και ταυτοποίησης του 
Ιού με μοριακή μέθοδο  RT-PCR  για  την 
αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του Κορωνιού  COVID – 19 

250 

ΤΕΜ 75 
          18.750,00 
€  0 

  
18.750,00 
€  

 
ΣΥΝΟΛΟ 

   

          18.750,00 
€  

 

  
18.750,00 
€  

              
ΖΗΤΑΜΕ 

 

-Την έγκριση  των τεχνικών προδιαγραφών της 138/2020 μελέτης του τμήματος 

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Προμηθειών και Αποθήκης  

-Την έγκριση του σχετικού  ΚΑ.: 10.6631.003 του προϋπολογισμού  του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης , περί κατ’ επείγουσα  Προμήθεια  Ανίχνευσης και ταυτοποίησης 

του Ιού με μοριακή μέθοδο  RT-PCR  για  την αντιμετώπιση των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνιού  COVID – 19. 

-Την απευθείας ανάθεση, λόγω του κατεπείγοντος,  στις εταιρείες 

«ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΗ Α.ΤΣΑΛΚΙΔΟΥ»  με ΑΦΜ 

132486644  κατά ½ «ΑΙΜΟΑΝΑΛΥΣΗ ΕΒΡΟΥ ΣΩΠΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 

ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ- ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ», με ΑΦΜ 112472488 κατά 1/2με 

ποσό 18.750,00€ με το ΦΠΑ. Το ποσό υπολογίστηκε, σύμφωνα με τον παρακάτω 

πίνακα και τις τιμές της αγοράς που προέκυψαν μετά από έρευνα και τις 

υπάρχουσες ποσότητες λόγω του κατ’ επείγοντος 

 

 
Α/Α ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Μ/Μ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Προμήθεια  Ανίχνευσης και ταυτοποίησης του 
Ιού με μοριακή μέθοδο  RT-PCR  για  την 
αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του Κορωνιού  COVID – 19 

250 

ΤΕΜ 75 
          18.750,00 
€  0 

  
18.750,00 
€  

 
ΣΥΝΟΛΟ 

   

          18.750,00 
€  

 

  
18.750,00 
€  

 

 

-Η δαπάνη των εργασιών ποσού 18.750,00 € με ΦΠΑ, που απορρέει από 

την 138/2020  μελέτη του τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Προμηθειών 

και Αποθήκης, έχει καλυφθεί στην 8η  αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του 

Δήμου μας για  το 2020.” 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών 

της Οικονομικής Επιτροπής μετά το τέλος της οποίας η Οικονομική Επιτροπή αφού 

άκουσε την εισήγηση και τη συζήτηση, έλαβε υπόψη τα σχετικά έγγραφα και τις 

διατάξεις, καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

-Την έγκριση  των τεχνικών προδιαγραφών της 138/2020 μελέτης του τμήματος 

Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Προμηθειών και Αποθήκης  

-Την έγκριση του σχετικού  ΚΑ.: 10.6631.003 του προϋπολογισμού  του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης , περί κατ’ επείγουσα  Προμήθεια  Ανίχνευσης και ταυτοποίησης 

του Ιού με μοριακή μέθοδο  RT-PCR  για  την αντιμετώπιση των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνιού  COVID – 19. 

-Την απευθείας ανάθεση, λόγω του κατεπείγοντος,  στις εταιρείες 

«ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΗ Α.ΤΣΑΛΚΙΔΟΥ»  με ΑΦΜ 

132486644  κατά ½ «ΑΙΜΟΑΝΑΛΥΣΗ ΕΒΡΟΥ ΣΩΠΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 

ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ- ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ», με ΑΦΜ 112472488 κατά 1/2με 

ποσό 18.750,00€ με το ΦΠΑ. Το ποσό υπολογίστηκε, σύμφωνα με τον παρακάτω 

πίνακα και τις τιμές της αγοράς που προέκυψαν μετά από έρευνα και τις 

υπάρχουσες ποσότητες λόγω του κατ’ επείγοντος 
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Α/Α ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Μ/Μ ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 

Προμήθεια  Ανίχνευσης και ταυτοποίησης του 
Ιού με μοριακή μέθοδο  RT-PCR  για  την 
αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του Κορωνιού  COVID – 19 

250 

ΤΕΜ 75 
          18.750,00 
€  0 

  
18.750,00 
€  

 
ΣΥΝΟΛΟ 

   

          18.750,00 
€  

 

  
18.750,00 
€  

 

 

-Η δαπάνη των εργασιών ποσού 18.750,00 € με ΦΠΑ, που απορρέει από 

την 138/2020  μελέτη του τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Προμηθειών 

και Αποθήκης, έχει καλυφθεί στην 8η  αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του 

Δήμου μας για  το 2020. 

 

 

 

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 

ως κατωτέρω: 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                                    1) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΚΟΣ  

                                                                    2) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ   

                                                                    3) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ  

                                                                    4) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΙΑΣ  

                                                                    5) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ  

                                                                    6) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  

                                                                    7) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ   

                                                                    8) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΓΙΩΝΗΣ   

  

     ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ  
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