
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 9/13 ΑΠΡΗΙΗΟΤ 2020 ΣΑΘΣΗΘΖ (ΓΗΑ ΠΔΡΗΦΟΡΑ) 

ζσνεδρίαζης ηης  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   53/2020. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο: α) Παπαθπξηάθν Αλλίβα,  

Γήκαξρν Βέινπ- Βφραο, σο Πξφεδξν, β) Σξσγάδε Βαζίιεην, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε Γεκήηξην,  

ε) Γαιεβίγθα Γεψξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηψηε, θαη δ) Βνπδνχξε Νηθφιαν, σο κέιε,  

ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 13η Απριλίοσ 2020, ημέρα Κ. Γεσηέρα και ώρα 10:00 ζε ηαθηηθή  

ζπλεδξίαζε κέζσ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο , ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 10 ηεο   

Π.Ν. Π. (ΦΔΚ 55/Α΄/2020),θαη χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση.  

2600/09.04.2020  πνπ θνηλνπνηήζεθε λφκηκα θαη εκπξφζεζκα ζε θάζε έλα  

απφ ηα κέιε ηεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ  

πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απφθαζε γηα ηα  

ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

            Αθνινχζσο ν Πξφεδξνο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο, επηθνηλψλεζε ηειεθσληθά κε φια ηα κέιε, κε ηελ  

          παξνπζία θαη ηεο ππαιιήινπ Μπαθψιε Παλαγηψηα, πνπ ηεξεί ηα πξαθηηθά θαη θαηέγξαςαλ ηηο ςήθνπο  

          θαη ηηο παξαηεξήζεηο έθαζηνπ επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

                ηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία απάληεζαλ ζε ζχλνιν 7 κειψλ νη 7, έηζη  ππήξρε  λφκηκε απαξηία,  

          θαη νλνκαζηηθά νη : α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βφραο -Πξφεδξνο, β] Σξσγάδεο  

         Βαζίιεηνο, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Γαιεβίγθαο Γεψξγηνο ε]Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο, ζη] Μαλάβεο Αζαλάζηνο  

         θαη δ] Βνπδνχξεο Νηθφιανο . 

 

Θέμα 5ο : Δπείγοσζα απεσθείας ανάθεζη προμήθειας ειδών για ηην ανηιμεηώπιζη εκηάκηων 

αναγκών πολιηικής προζηαζίας από ηην πανδημία ηοσ ιού COVID-19 (κορωνοϊός), ζε 

οικιζμούς και καηασλιζμούς ΡΟΚΑ. 

 

 

    Ο Πξφεδξνο ηεο Οηθ. Δ. εηζεγνχκελνο ην πέμπηο θέμα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέηεη ππφςε ησλ  

κειψλ ηεο Ο.Δ. ηελ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, ε νπνία έρεη σο θάησζη : 

ΓΗΜΟ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ                                                       07 - 04 - 2020 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΔΙΗΓΗΗ ΠΡΟ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ  
 

Ζ Γ/νζη Οικονομικών Τπηπεζιών αθού έλαβε ςπ’ ότη ηηρ :  
 
Σην παπ. 5 άπθπο 23 Ν. 3536/2007 
Σο άπθπο 8 ηος Β.Γ. 17-5/15/06/59 (ΦΔΚ 114/59 ηεύσορ Α’) 
Σο έγγπαθο ηος ΤΠ.Δ. 28379/18-07-2012 
Παπ. 5 άπθπο 77 Ν. 4172/2013 
Σην Π.Ν.Π. (ΦΔΚ Ά 55/11-03-2020). 
Σο ςπ’ απιθμ. 20210/27-03-2020 έγγπαθο ΤΠ. Δ. (ΑΓΑ: ΨΖΛΒ46ΜΣΛ6-ΔΗΕ). 
Σο έγγπαθο ηος Σ.Π. & Γ. 29695/02-04-2020  
 

ΑΔΑ: 96ΔΜΩ9Π-ΦΩΨ



Διζηγείηαι ππορ ηην Ο.Δ. ηα κάηυθι : 
Δισήγηση της Οικονομικής Τπηρεσίας   

Οι επείγοςζερ αναθέζειρ ζςνολικού ποζού 40.000,00€ ηηρ έκηακηηρ καηανομήρ από ηοςρ ΚΑΠ, για ηην κάλςτη 
αναγκών για ηην αποθςγή ηηρ διάδοζηρ ηος κοπονοφού ζε οικιζμούρ και καηαςλιζμούρ Ρομά, αθοπούν ζε 
ζςγκεκπιμένερ δαπάνερ πος θα πποκύτοςν, υρ εξήρ :  

 Διζάγεηαι υρ νέο εδάθιο ο ΚΑΔ 15.6277.01 με πεπιγπαθή «Απολςμάνζειρ οικιζμών και καηαςλιζμών Ρομά 
λόγυ COVID-19» με ποζό 18.000,00€.  

 Δνιζσύεηαι ο ΚΑΔ 15.6691.05 με πεπιγπαθή «Ππομήθεια ηποθίμυν & ειδών αηομικήρ ςγιεινήρ & 
καθαπιόηηηαρ Κοινυνικού Πανηοπυλείος Γήμος» με ποζό 14.000,00€. 

 Διζάγεηαι υρ νέο εδάθιο ο ΚΑΔ 15.6117.04 με πεπιγπαθή «Αμοιβή για ςπηπεζίερ ενημέπυζηρ ζηοςρ Ρομά 
λόγυ COVID-19» με ποζό 8.000,00€. 

Θα ςποβληθούν ππορ έγκπιζη ζηην Οικονομική Δπιηποπή και μέζυ αναμόπθυζηρ θα ενιζσςθούν οι ανηίζηοισοι ΚΑ 
Δξόδυν, ή θα γίνει ειζαγυγή νέυν ΚΑ Δξόδυν ηος Π/Τ.            
 
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ        Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 
 
     ΥΡΗΣΟ ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟΤ                    ΑΘΑΝΑΙΑ ΣΔΚΟΤΡΑ 

 

   ηε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ ν Πξφεδξνο αλέθεξε ζηα κέιε φηη κε ηελ απφ 11/3/2020 Πξάμε 

Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ άξζξν 10 «Καηεπείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε ιεηηνπξγία Γήκσλ θαη 

Πεξηθεξεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιήςεο κέηξσλ απνθπγήο ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19» 

παξ.3α θαη 3β νξίδεηαη φηη «…. α. Καηά ην δηάζηεκα ιήςεο ησλ κέηξσλ ηεο παξ. 1, γηα πξνκήζεηεο 

πιηθνχ θαη ππεξεζηψλ, ζπλαθψλ κε ηελ δηάδνζε ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, νη Γήκνη θαη νη Πεξηθέξεηεο 

κπνξνχλ λα αλαζέηνπλ δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνζθεχγνληαο ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, 

ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, θαηά ηελ πεξ.γ΄ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 4412/2016 (Α’ 

147). 

β. Η θαηά ηελ πεξ. α΄ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ γίλεηαη κε απφθαζε ηεο νηθείαο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο. Δάλ δελ ππάξρεη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πίζησζε ή ε ππάξρνπζα δελ επαξθεί , κε ηελ ίδηα 

απφθαζε γίλεηαη δεζκεπηηθή εηζήγεζε γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ε νπνία εγθξίλεηαη 

ππνρξεσηηθά απφ ην νηθείν δεκνηηθφ ή πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην, ζηελ πξψηε κεηά ηελ αλάζεζε 

ζπλεδξίαζή ηνπ. Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη αλαινγηθά θαη ζηα λνκηθά 

πξφζσπα ησλ ΟΣΑ.» 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ εηζεγνχκαζηε : 

1) Σελ έγθξηζε ησλ πξνκεζεηψλ ηξνθίκσλ & εηδψλ αηνκηθήο πγηεηλήο & θαζαξηφηεηαο Κνηλσληθνχ 

Παληνπσιείνπ Γήκνπ», θαζψο θαη ηηο εξγαζίεο «Απνιπκάλζεηο νηθηζκψλ θαη θαηαπιηζκψλ Ρνκά 

ιφγσ COVID-19» θαη «Ακνηβή γηα ππεξεζίεο ελεκέξσζεο ζηνπο Ρνκά ιφγσ COVID-19» 

2) Σελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, θαηά ηελ 

πεξ. γ΄ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 4412/2016 (Α’ 147) γηα ηηο αλσηέξσ πξνκήζεηεο. 

3) Σε ζπγθξφηεζε επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο απφ ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ, σο εμήο: 

1. Βακβάηζηθνο Παλαγηψηεο 

2. Βνπξιησηάθε Αδακαληία 

3. Καηζηκαιήο Βαζίιεηνο 

4) Λφγσ ηνπ έθηαθηνπ θαη άκεζνπ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνκεζεηψλ θαη εξγαζηψλ, αιιά θαη ηεο 

αδπλακίαο ησλ πξνκεζεπηψλ λα πξνζδηνξίζνπλ ην αθξηβέο θφζηνο ηνπο (αζηάζεηα ηηκψλ ιφγσ 

δπζθνιίαο εχξεζεο ησλ πιηθψλ), νη αθξηβείο δαπάλεο πνπ ζα πξνθχςνπλ, ζα ππνβιεζνχλ πξνο 

έγθξηζε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ζα γίλεη ε αληίζηνηρε δέζκεπζε ζηνπο ΚΑΔ ηνπ Π/Τ. 

ΑΔΑ: 96ΔΜΩ9Π-ΦΩΨ



Δθφζνλ απαηηεζεί λα εληζρπζνχλ νη αληίζηνηρνη ΚΑ Δμφδσλ, απηφ ζα γίλεη κέζσ αλακφξθσζεο 

ηνπ Π/Τ.            

     

   Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή  ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλσηέξσ εηζεγήζεηο, ηηο δηαηάμεηο ηεο απφ 11-03-

2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ Ά 550/11-03-2020) θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ 

Λ. 3852/10, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η    ΟΚΟΦΩΛΑ 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ εηζεγνχκαζηε : 

1) Σελ έγθξηζε ησλ πξνκεζεηψλ ηξνθίκσλ & εηδψλ αηνκηθήο πγηεηλήο & θαζαξηφηεηαο Κνηλσληθνχ 

Παληνπσιείνπ Γήκνπ», θαζψο θαη ηηο εξγαζίεο «Απνιπκάλζεηο νηθηζκψλ θαη θαηαπιηζκψλ Ρνκά 

ιφγσ COVID-19» θαη «Ακνηβή γηα ππεξεζίεο ελεκέξσζεο ζηνπο Ρνκά ιφγσ COVID-19» 

2) Σελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, θαηά ηελ 

πεξ. γ΄ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 4412/2016 (Α’ 147) γηα ηηο αλσηέξσ πξνκήζεηεο. 

3) Σε ζπγθξφηεζε επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο απφ ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ, σο εμήο: 

4. Βακβάηζηθνο Παλαγηψηεο 

5. Βνπξιησηάθε Αδακαληία 

6. Καηζηκαιήο Βαζίιεηνο 

Λφγσ ηνπ έθηαθηνπ θαη άκεζνπ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνκεζεηψλ θαη εξγαζηψλ, αιιά θαη ηεο αδπλακίαο  

ησλ πξνκεζεπηψλ λα πξνζδηνξίζνπλ ην αθξηβέο θφζηνο ηνπο (αζηάζεηα ηηκψλ ιφγσ δπζθνιίαο εχξεζεο  

ησλ πιηθψλ), νη αθξηβείο δαπάλεο πνπ ζα πξνθχςνπλ, ζα ππνβιεζνχλ πξνο έγθξηζε ζηελ Οηθνλνκηθή  

Δπηηξνπή θαη ζα γίλεη ε αληίζηνηρε δέζκεπζε ζηνπο ΚΑΔ ηνπ Π/Τ.   

 

   Η απφθαζε απηή έιαβε α/α : 53/2020 

  Αθνχ ζπληάρζεθε ε παξνχζα, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:  

 

      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.                                     ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ. 

                                                                               1.- Σρωγάδης Βαζίλειος 

                                                                               2.- ιάτος Ανδρέας 

                                                                               3.- Γαληβίγκας Γεώργιος     

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                  4.- Κπεκιάρης Γημήηριος 

     5.- Κανάβης  Αθανάζιος 

     6.-Βοσδούρης Λικόλαος 

 

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 96ΔΜΩ9Π-ΦΩΨ
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