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Από ηο Ππακηικό ηηρ απιθ. 26/07 Αςγούζηος 2020 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζςνεδπίαζηρ ηηρ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηος Γήμος ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   168/2020. 

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

Γήκαξρν Βέινπ- Βφραο, σο Πξφεδξν, β) Τξσγάδε Βαζίιεην, γ) Σηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε Γεκήηξην,  

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

ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 7η Αςγούζηος 2020, ημέπα  Παπαζκεςή και ώπα 11:00 ζε ηαθηηθή  

ζπλεδξίαζε θαη χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 6085/03.08.2020  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. 

  Σηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξφληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βφραο -

Πξφεδξνο, β] Τξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] Σηάρνο Αλδξέαο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο ε] Γαιεβίγθαο 

Γεψξγηνο, θαη απφληεο : α] ν θ.Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη β] ν θ. Βνπδνχξεο Νηθφιανο 

  Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθψιε Παλαγηψηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθψλ.          

Θέμα 10ο : Δπείγοςζα απεςθείαρ ανάθεζη ππομήθειαρ : «Ππομήθειερ μέζων & εξοπλιζμού 

πποζηαζίαρ (γάνηια- μάζκερ, ζςζκεςέρ αποζηείπωζηρ κ.α.)» για ηην ανηιμεηώπιζη εκηάκηων 

αναγκών πολιηικήρ πποζηαζίαρ από ηην πανδημία ηος ιού COVID-19 (κοπωνοϊόρ). 

 

    Ο Πξφεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνχκελνο ην  δέκαηο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππφςε ησλ  

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

ΓΗΜΟ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ                                                       03 - 08 - 2020 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΔΙΗΓΗΗ ΠΡΟ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ  
Η Γ/νζη Οικονομικών Υπηπεζιών αθού έλαβε ςπ’ ότη ηηρ :  
 
Την παπ. 5 άπθπο 23 Ν. 3536/2007 
Το άπθπο 8 ηος Β.Γ. 17-5/15/06/59 (ΦΔΚ 114/59 ηεύσορ Α’) 
Το έγγπαθο ηος ΥΠ.ΔΣ. 28379/18-07-2012 
Παπ. 5 άπθπο 77 Ν. 4172/2013 
Την Π.Ν.Π. (ΦΔΚ Ά 55/11-03-2020). 
Τα  απιθμ. 40959/02-06-2020 & 41186/03-06-2020 έγγπαθα ηος Τ.Π. & Γ.  
Την απιθμ. 69/2020 Α.Γ.Σ (3

η
 ηποποποίηζη) με  ηο απιθμ. 120808,120805/2020 έγγπαθο νομιμοποίηζήρ ηηρ,  ηηρ 

Αποκενηπυμένηρ Γιοίκηζηρ  
 
Διζηγείηαι ππορ ηην Ο.Δ. ηα κάηυθι : 

Δισήγηση της Οικονομικής Τπηρεσίας   
Οι επείγοςζερ αναθέζειρ, πος αθοπούν ζηον Κ.Α.Δ : 70.7135.03  ποζού  24.800,00€ μέζυ ηηρ έκηακηηρ 

σπημαηοδόηηζηρ λόγυ COVID-19 (40959/02-06-2020 & 41186/03-06-2020 έγγπαθα ηος Τ.Π. & Γ.) και από ηον 
οποίο θα γίνοςν και οι ανηίζηοισερ δεζμεύζειρ, ππόκειηαι να καλύτοςν ηιρ ανάγκερ πος αθοπούν ζε ππομήθειερ 
μέζυν & εξοπλιζμού πποζηαζίαρ (γάνηια – μάζκερ, ζςζκεςέρ αποζηείπυζηρ κ.α.) από ηον κοπονοφό.  
 
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ        Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 
 
     ΥΡΗΣΟ ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟΤ                           ΑΘΑΝΑΙΑ ΣΔΚΟΤΡΑ 
 
 

ΑΔΑ: 62ΦΜΩ9Π-Σ4Ξ



   Σηε 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 ΟΤΑ.» 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ εηζεγνχκαζηε : 

1)  Τελ έγθξηζε ηεο πξνκήζεηαο κέζσλ & εμνπιηζκνχ πξνζηαζίαο (ζπζθεπέο απνζηείξσζεο θ.α.), 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο απφ ηελ παλδεκία ηνπ ηνχ 

COVID-19, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ζπληάρζεθαλ απφ ηε Γ/λζε Τερληθψλ 

Υπεξεζηψλ. 

2)  Τελ έγθξηζε ηεο πξνκήζεηαο κέζσλ & εμνπιηζκνχ πξνζηαζίαο (γάληηα- κάζθεο θ.α.) γηα ηελ 

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

ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ζπληάρζεθαλ απφ ηε Γ/λζε Πεξηβάιινληνο. 

3) Τελ 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. 

4) Τε ζπγθξφηεζε επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο απφ ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ, σο εμήο: 

1. Βακβάηζηθνο Παλαγηψηεο 

2. Μειίθνγινπ Νηθνιέηα 

3. Καηζηκαιήο Βαζίιεηνο 

     

   Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή  ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε, ηελ εγγεγξακκέλε πίζησζε 

ζηνλ ΚΑ 70.7135.03  γηα ηηο αλσηέξσ πξνκήζεηεο, 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 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΧΛΑ 

1) Τελ έγθξηζε ηεο πξνκήζεηαο κέζσλ & εμνπιηζκνχ πξνζηαζίαο (ζπζθεπέο απνζηείξσζεο θ.α.), 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο απφ ηελ παλδεκία ηνπ ηνχ 

COVID-19, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ζπληάρζεθαλ απφ ηε Γ/λζε Τερληθψλ 

Υπεξεζηψλ. 

2)  Τελ έγθξηζε ηεο πξνκήζεηαο κέζσλ & εμνπιηζκνχ πξνζηαζίαο (γάληηα- κάζθεο θ.α.) γηα ηελ 

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

ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ζπληάρζεθαλ απφ ηε Γ/λζε Πεξηβάιινληνο. 
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3) Τελ 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.-Τε ζπγθξφηεζε επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο απφ ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ, σο εμήο: 

1.Βακβάηζηθνο Παλαγηψηεο 

2.Μειίθνγινπ Νηθνιέηα 

          3.Καηζηκαιήο Βαζίιεηνο 

 

  Η απφθαζε απηή έιαβε α/α : 168/2020 

  Αθνχ ζπληάρζεθε ε παξνχζα, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:  

 

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

                                                                               1.- Σπωγάδηρ Βαζίλειορ 

                                                                               2.- ιάσορ Ανδπέαρ 

                                                                               3.- Γαληβίγκαρ Γεώπγιορ     

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                  4.- Κπεκιάπηρ Γημήηπιορ 

           

Ακπιβέρ απόζπαζμα 

Εεςγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 
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