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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/09-03-2021
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο
Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος
όροφος - Λαμία), σήμερα 9 Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με τηλεδιάσκεψη,
μέσω της εφαρμογής “e-presence”, συνήλθε σε (τακτική) συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, που
συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 200/1-09-2019 σε ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: 69ΤΒ7ΛΗ-ΗΒΝ)
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνη Σπανού. Δυνάμει της υπ΄αριθμ. (οικ.)47200/356/05-03-2021
πρόσκλησης, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3852/2010, κλήθηκε να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
.........................................................................................................................................................
Παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της επιτροπής, έντεκα (11).
Δεδομένου ότι η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της
εφαρμογής “e-presence”, στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην έδρα της Περιφέρειας, με φυσική
παρουσία στο χώρο παραβρέθηκε μόνο ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνης Σπανός. Μέσω “e-presence” συμμετείχαν ο
Αντιπρόεδρος/Αντιπεριφερειάρχης κ. Αριστείδης Τασιός, ο Αντιπεριφερειάρχης κ.Ηλίας Μπουρμάς
ο οποίος αναπλήρωνε τον κ. Δημήτριο Βουρδάνο και τα τακτικά μέλη κ.κ. Αικατερίνη Καλαντζή,
Κων/νος Αποστολόπουλος, Μαρία Αναγνώστου, Χρήστος Δούρος, Βασίλειος Σιαλμάς, Δημήτριος
Αναγνωστάκης,Αναστάσιος Χρονάς και ο κ. Νικόλαος Μπέτσιος που αναπλήρωνε την κα Κατερίνα
Μπατζελή.
Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:
1.Ο κ. Αντώνιος Βούλγαρης, Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης “Ελεύθερη Στερεά” μέσω
της εφαρμογής “e-presence”.
2.Η κα Ζωή Κολοβού Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας
Π.Σ.Ε.,μέσω της εφαρμογής “e-presence”.
3.Ο κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε.,μέσω της εφαρμογής “epresence”.
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4.Η κα Αγλαΐα Μέγκου ,Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Φωκίδας,μέσω
της εφαρμογής “e-presence”.
Χρέη γραμματέα άσκησε η Ελένη Παναγιώτου του Ευαγγέλου, κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού, στην
οποία ανατέθηκαν καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
.....................................................................................................................................................
Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής πρότεινε να
συζητηθούν και τα παρακάτω θέματα, ως έκτακτα:
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση της 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2021 της Π.Σ.Ε.
Η εισαγωγή του θέματος ως έκτακτο κρίνεται αναγκαία προκειμένου η Περιφέρεια να
εγγράψει τις αντίστοιχες πιστώσεις στον Προϋπολογισμό της και ολοκληρώσει την
διαδικασία εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων εγκαίρως.
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την “Προμήθεια
10.000 τμχ γρήγορου τεστ (Rapidtest) αντιγόνου για την άμεση ανίχνευση του ιού “Covid-19” για τις
ανάγκες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, προϋπολογισμού 65.000,00€, με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής (Αριθμ. Πρόσκλησης
43486/1797/2-3-2021).
Το έκτακτο του θέματος έγκειται στο ότι συντρέχουν οι εξής λόγοι:
Α. Ο αριθμός των κρουσμάτων στην Π.Σ.Ε. αυξάνεται ραγδαία καθημερινά και στις πέντε
Περιφερειακές Ενότητες, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας. Συνεπώς, υπάρχουν ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες σε ότι αφορά την
προστασία της δημόσιας υγείας στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των συνεπειών του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού.
Β. Ο κατεπείγον χαρακτήρας της κατάστασης καθιστά επιβεβλημένη την λήψη απόφασης
του θέματος διότι δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο σε μεταγενέστερη συνεδρίαση της
επιτροπής λόγω των άμεσων αναγκών για την αντιμετώπιση της έκτακτης περίστασης.
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποδέχτηκε την πρόταση του Προέδρου και αποφάσισε
τα παραπάνω θέματα να συζητηθούν πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 290
......................................................................................................................................................
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την “Προμήθεια
10.000 τμχ γρήγορου τεστ (Rapidtest) αντιγόνου για την άμεση ανίχνευση του ιού “Covid-19” για τις
ανάγκες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, προϋπολογισμού 65.000,00€, με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής (Αριθμ. Πρόσκλησης
43486/1797/2-3-2021).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.47314/1912/08-03-2021
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Δούρος συμφώνησε, με την παρατήρηση ότι για ότι αφορά την πανδημία θα είναι θετικοί.
Ο κ. Αναγνωστάκης συμφώνησε με την εισήγηση επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να
εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι όχι μόνο στις υπηρεσίες της Περιφέρειας αλλά και στους χώρους
μαζικής συνάθροισης.
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το από 5-3-2021 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης προσφορών και
διαδικασιών διαπραγμάτευσης του διαγωνισμού για την “Προμήθεια 10.000 τμχ γρήγορου τεστ
(Rapidtest) αντιγόνου για την άμεση ανίχνευση του ιού “Covid-19” για τις ανάγκες της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας”, προϋπολογισμού 65.000,00€, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον από οικονομική
άποψη προσφορά βάση τιμής, που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών
που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της αριθμ. 43486/1797/2-3-2021 Πρόσκλησης υποβολής
προσφορών για διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32, παρ. 2, περ. γ’
του Ν. 4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.
2. Απορρίπτει τις προσφορές των εξής συμμετεχόντων:
i. ΑΤΡΟΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Μ. ΕΠΕ
ii. ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΓΚΕΪΤ ΕΠΕ
iii. NATURALIS O.E.
iv. PROGNOSIS BIOTECH A.E.
v. PROTON POWER & LIGHT A.E.
vi. The Science Support IKE
vii. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΕ, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό του πρακτικού.
3. Εγκρίνει την επιπλέον προμήθεια 3.000τμχ γρήγορου τεστ (Rapidtest) αντιγόνου για την
άμεση ανίχνευση του ιού “Covid-19 μερικής δαπάνης 9.450,00€ βάσει του άρθρου 105, παρ. 1 του
Ν. 4412/2016 και του άρθρου 3.1.1. της Πρόσκλησης.
4. Ανακηρύσσει ως ανάδοχο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
για την ανάθεση του αναφερόμενου στο αντικείμενο του θέματος, την εταιρεία “VAKTRO AEBE”,
που εδρεύει στην οδό Πανεπιστημίου 195, Τ.Κ. 26443, Πάτρα (ΑΦΜ:084221869, ΔΟΥ:Α’ Πατρών),
στο συνολικό ποσό των 40.950,00€ για την προμήθεια 13.000τμχ γρήγορου τεστ (Rapidtest)
αντιγόνου για την άμεση ανίχνευση του ιού “Covid-19”.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 292
......................................................................................................................................................
Περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας και προ ημερήσιας διάταξης λύεται η παρούσα
συνεδρίαση. Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάμενα μέλη, ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Φάνης Σπανός

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αριστείδης Τασιός
Ηλίας Μπουρμάς
Αικατερίνη Καλαντζή
Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος
Μαρία Αναγνώστου
Χρήστος Δούρος
Βασίλειος Σιαλμάς
Δημήτριος Αναγνωστάκης
Νικόλαος Μπέτσιος
Αναστάσιος Χρονάς

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ελένη Παναγιώτου
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