
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 13/19 ΚΑΪΟΤ 2020 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   78/2020. 

  Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο: α) Ξαπαθπξηάθν  

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βφραο, σο Ξξφεδξν, β) Ρξσγάδε Βαζίιεην, γ) Πηάρν Αλδξέα, δ) Κπεθηάξε  

Γεκήηξην, ε) Γαιεβίγθα Γεψξγην, ζη)Καλάβε Αζαλάζην ηνπ Ξαλαγηψηε, θαη δ) Βνπδνχξε Ληθφιαν, 

σο κέιε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 19η Καΐοσ 2020, ημέρα  Σρίηη και ώρα 10:00 ζε ηαθηηθή  

ζπλεδξίαζε θαη χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 3313/15.05.2020  πνπ  

θνηλνπνηήζεθε λφκηκα θαη εκπξφζεζκα ζε θάζε έλα απφ ηα κέιε ηεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  

Λ.3852/2010 & ηνπ Λ. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ  

Θαηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απφθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

  Πηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξφληα ηα κέιε: α]Ξαπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βφραο -

Ξξφεδξνο, β] Ρξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] Πηάρνο Αλδξέαο, δ] Βνπδνχξεο Ληθφιανο θαη απφληεο νη θ.θ. 

Κπεθηάξεο Γεκήηξηνο Γαιεβίγθαο Γεψξγηνο θαη Καλάβεο Αζαλάζηνο. 

  Ρνλ θ. Κπεθηάξε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ε θα Θαιιίξε Καξία , έηζη ππήξρε λφκηκε απαξηία. 

  Πηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Κπαθψιε Ξαλαγηψηα γηα ηελ ηήξεζε 

ησλ πξαθηηθψλ. 

Θέμα 5ο : Περί απεσθείας ανάθεζης ηης προμήθειας «Σροθίμων & εμθιαλωμένοσ νερού 

για διανομή ζηοσς Ρομά λόγω COVID-19», για ηην ανηιμεηώπιζη εκηάκηων αναγκών 

πολιηικής προζηαζίας από ηην πανδημία ηοσ ιού COVID-19 (κορωνοϊός). 

 

Ν Ξξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην πέμπηο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ελεκέξσζε ζηε ζπλέρεηα ηα 

κέιε φηη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ κε ηελ ππ’ αξηζ. 53/2020 (ΝΟΘΖ ΔΞΑΛΑΙΖΨΖ) 

Απφθαζε ηεο [ΑΓΑ : 96ΓΚΩ9Ξ-ΦΩΨ] απνθάζηζε  : 

1) Ρελ έγθξηζε ησλ πξνκεζεηψλ ηξνθίκσλ & εηδψλ αηνκηθήο πγηεηλήο & θαζαξηφηεηαο 

Θνηλσληθνχ Ξαληνπσιείνπ Γήκνπ», θαζψο θαη ηηο εξγαζίεο «Απνιπκάλζεηο νηθηζκψλ θαη 

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

ιφγσ COVID-19» 

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

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

πξνκήζεηεο. 

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

1. Βακβάηζηθνο Ξαλαγηψηεο 

2. Βνπξιησηάθε Αδακαληία 

3. Θαηζηκαιήο Βαζίιεηνο 

Ιφγσ ηνπ έθηαθηνπ θαη άκεζνπ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνκεζεηψλ θαη εξγαζηψλ, αιιά θαη ηεο  
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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 Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ζα γίλεη ε αληίζηνηρε δέζκεπζε ζηνπο ΘΑΔ ηνπ Ξ/.   

 

   Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ πξνκεζεηψλ, ζπληάρζεθε ε ππ’αξηζ. 3/2020 κειέηε ηεο πεξεζίαο  

Ξνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ, Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ, εθδφζεθε ην απφ 07.05.2020  

(20REQ006668697) πξσηνγελέο αίηεκα θαη ζηάιζεθε ε ππ’αξηζ. 3156/11.05.2020 πξφζθιεζε  

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο πξνο ηνπο : α) ΣΑΛΗΥΗΓΖ ΥΑΡΑΙΑΚΠΟ, β) ΔΤΘΤΚΗΟΤ ΠΑΛ.  

ΔΤΘΤΚΗΟΤ, γ) CRYSTAL WATER E.E., δ) ΔΙΔΛΖ ΦΑΗΙΖ- ΘΑΣΑΡΟΤ και ε) ΚΔΙΙΗΟ  

ΑΛΣΗΠΡΟΩΠΔΤΣΗΘΖ Δ.Δ., γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ . 

 Νη  αλσηέξσ θαηέζεζαλ ηηο  ππ’αξηζ. α) 3245/13-05-2020 (γηα ηνλ ΞΗΛΑΘΑ Η), β) 3211/12-05- 

2020, γ)  3210/12-05-2020, δ)3246/13-05-2020 θαη ε) 3244/13-05-2020 θαη 3114/8-5-2020  (γηα  

ηνλ ΞΗΛΑΘΑ ΗΗ) πξνζθνξέο αληίζηνηρα  γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο .  

    Ρν ηξηκειέο φξγαλν πνπ νξίζηεθε κε ηελ ππ’αξηζ. 53/2020 (ΝΟΘ.ΔΞΑΛ.) Α.Ν.Δ. , ζχκθσλα κε ηηο  

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Λ.4065/2019, ζπλήιζε ζηηο 14-05-2020 θαη αμηνιφγεζε ηηο πξνζθνξέο   

πνπ θαηαηέζεθαλ θαη έιεγμε ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ αλσηέξσ. Ρν φξγαλν ζπλέηαμε ην  

ππ’αξηζ.1/14.05.2020 πξαθηηθφ, ζχκθσλα κε ην νπνίν εηζεγείηαη ηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο :  

«Σροθίμων & εμθιαλωμένοσ νερού για διανομή ζηοσς Ρομά λόγω COVID-19» γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο απφ ηελ παλδεκία ηνπ ηνχ COVID-19 

(θνξσλντφο) 1. για ηον ΠΗΛΑΘΑ Η ζηνλ ΣΑΛΗΥΗΓΖ ΥΑΡΑΙΑΚΠΟ κε έδξα ηελ Δι. Βεληδέινπ 85, 

Βξαράηη Θνξηλζίαο ΡΘ 20006  κε ζπλνιηθή ηηκή πξνζθνξάο 10.580,41 € προ ΦΠΑ 13% θαη 2. για 

ηον ΠΗΛΑΘΑ ΗΗ ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο  α) ΚΔΙΙΗΟ ΑΛΣΗΠΡΟΩΠΔΤΣΗΘΖ Δ.Δ. κε έδξα 

ηελ Αγ. Αλαξγχξσλ 9, Μπιφθαζηξν Θνξηλζίαο, Ρ.Θ. 20400 κε ζπλνιηθή ηηκή πξνζθνξάο 1.760,00 € 

προ ΦΠΑ 13% β) ΔΙΔΛΖ ΦΑΗΙΖ – ΘΑΣΑΡΟΤ κε έδξα ην Βξαράηη Θνξηλζίαο, Ρ.Θ. 20006 κε 

ζπλνιηθή ηηκή πξνζθνξάο 1.760,00 € προ ΦΠΑ 13% γ) ΔΤΘΤΚΗΟ ΠΑΛ. ΔΤΘΤΚΗΟΤ κε έδξα 

ην Εεπγνιαηηφ Θνξηλζίαο, Ρ.Θ. 20001 κε ζπλνιηθή ηηκή πξνζθνξάο 1.760,00 € προ ΦΠΑ 13% δ) 

CRYSTAL WATER E.E. κε έδξα ΞΔΝ Θνξίλζνπ Ξαηξψλ – Βξαράηη Θνξηλζίαο, Ρ.Θ. 20006  κε 

ζπλνιηθή ηηκή πξνζθνξάο 1.760,00 € προ ΦΠΑ 13%, , λα αλαηεζνχλ ηζφπνζα ηα πξνο πξνκήζεηα 

είδε (ήηνη 500 εμάδεο εκθηαισκέλν λεξφ ζπλνιηθήο ηηκή 440,00 € πξν ΦΞΑ 13%)  ζηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ θαηέζεζαλ ίδηα ηηκή πξνζθνξάο,  γηαηί νη πξνζθνξέο ηνπο είλαη πιήξεο, 

ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο.  

  Ρέινο ν Ξξφεδξνο πξνηείλεη ηελ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο, ιφγσ ηνπ θαηεπείγνληνο, ως ανωηέρω 

και  θαιεί ηα κέιε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

  Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ έιαβε ππφςε ηεο : 

 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 παξ.2γ΄Λ.4412/2016 θαη ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Λ. 4065/2019 

 Ρελ αξηζ. 50/2020 ΑΓΠ [ΑΓΑ : Ψ0ΘΑΩ9Ξ-ΩΓΜ], ΑΓΠ πεξί ηξνπνπνίεζεο πξνυπνινγηζκνχ 

 Ρηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ππ’αξηζ. 3/2020 κειέηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο 

 Ρν πξσηνγελή αίηεκα κε ΑΓΑΚ 20REQ006668697 

 Ρελ κε αξηζ.πξση. 3156/11-05--2020 πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο . 
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 Ρηο πξνζθνξέο πνπ θαηαηέζεθαλ ζπλνδεπφκελεο απφ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά 

 Ρν ππ’αξηζ. 1/14.05.2020 πξαθηηθφ ηνπ ηξηκεινχο νξγάλνπ ηνπ άξ. 43 ηνπ Λ. 4065/2019 

θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε,  

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η    ΟΚΟΦΩΛΑ 

 

Α. Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ππ’αξηζ. 3/2020 κειέηεο ηεο  πεξεζίαο Ξνιηηηζκνχ,  

Αζιεηηζκνχ, Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο «Σροθίμων &  

εμθιαλωμένοσ νερού για διανομή ζηοσς Ρομά λόγω COVID-19» γηα ηελ αληηκεηψπηζε  

εθηάθησλ αλαγθψλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο απφ ηελ παλδεκία ηνπ ηνχ COVID-19 (θνξσλντφο). 

 

Β. Αλαζέηεη απεπζείαο : 

1. Σην προμήθεια ηροθίμων ζύμθωνα με  ηον ΠΗΛΑΘΑ Η ζηνλ ΣΑΛΗΥΗΓΖ ΥΑΡΑΙΑΚΠΟ κε  

έδξα ηελ Δι. Βεληδέινπ 85, Βξαράηη Θνξηλζίαο ΡΘ 20006  θαη έλαληη πνζνχ  10.580,41 € προ ΦΠΑ  

13% θαη  

2. Σην προμήθεια εμθιαλωμένοσ νερού ζύμθωνα με ηον ΠΗΛΑΘΑ ΗΗ ηζφπνζα (ήηνη 500  

εμάδεο εκθηαισκέλν λεξφ ζπλνιηθήο ηηκή 440,00 € πξν ΦΞΑ 13%) ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο  α)  

ΚΔΙΙΗΟ ΑΛΣΗΠΡΟΩΠΔΤΣΗΘΖ Δ.Δ. κε έδξα ηελ Αγ. Αλαξγχξσλ 9, Μπιφθαζηξν Θνξηλζίαο, Ρ.Θ.  

20400 θαη έλαληη πνζνχ  1.760,00 € προ ΦΠΑ 13%  

β) ΔΙΔΛΖ ΦΑΗΙΖ – ΘΑΣΑΡΟΤ κε έδξα ην Βξαράηη Θνξηλζίαο, Ρ.Θ. 20006 θαη έλαληη πνζνχ   

1.760,00 € προ ΦΠΑ 13%  

γ) ΔΤΘΤΚΗΟ ΠΑΛ. ΔΤΘΤΚΗΟΤ κε έδξα ην Εεπγνιαηηφ Θνξηλζίαο, Ρ.Θ. 20001 θαη έλαληη πνζνχ   

1.760,00 € προ ΦΠΑ 13%  

δ) CRYSTAL WATER E.E. κε έδξα ΞΔΝ Θνξίλζνπ Ξαηξψλ – Βξαράηη Θνξηλζίαο, Ρ.Θ. 20006  θαη  

έλαληη πνζνχ  1.760,00 € προ ΦΠΑ 13%, ζχκθσλα θαη κε ηηο πξνζθνξέο  πνπ θαηαηέζεθαλ. 

Νη αλσηέξσ πηζηψζεηο έρνπλ ςεθηζζεί κε ηελ ππ’αξηζ. 50/2020 Απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

  

Ζ απφθαζε απηή έιαβε α/α : 78/2020 

  Αθνχ ζπληάρζεθε ε παξνχζα, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:  

 

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

                                                                                 1.- Σρωγάδης Βαζίλειος 

                                                                                 2.- ιάτος Ανδρέας 

                                                                                 3.- Θαλλίρη Καρία 

    ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                  4.- Βοσδούρης Λικόλαος 

       

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 
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