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ΑΠΟΠΑΚΑ
Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 42/ 20 Λοεμβρίοσ 2020 ΣΑΘΣΗΘΖ
ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.ΑΡΗΘΚΟ ΑΠΟΦΑΖ 299/2020.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν Αλλίβα,
Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Σξσγάδε Βαζίιεην, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε Γεκήηξην,
ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο κέιε,
ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 20η Λοεμβρίοσ 2020, ημέρα Παραζκεσή και ώρα 11:00 ζε ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 9811/16.11.2020 πνπ
θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ
Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο Πξόεδξνο, β] Σξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο ε] Γαιεβίγθαο
Γεώξγηνο, θαη απόληεο : α] ν θ.Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη β] ν θ. Βνπδνύξεο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε
λόκηκε απαξηία.
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Θέμα 1ο : Περί απεσθείας ανάθεζης ηης εργαζίας «Απολσμάνζεις εγκαηαζηάζεων Γήμοσ»
για ηην ανηιμεηώπιζη εκηάκηων αναγκών πολιηικής προζηαζίας από ηην πανδημία ηοσ ιού
COVID-19 (κορωνοϊός).
Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην πρώηο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ελεκέξσζε ζηε ζπλέρεηα ηα κέιε
όηη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ κε ηελ ππ’ αξηζ. 295/2020 Απόθαζε ηεο [ΑΓΑ : : ΧΦΠΣΧ9Π8ΑΠ] απνθάζηζε :
1) Σην έγκριζη ηεο εξγαζίαο «Απνιπκάλζεηο εγθαηαζηάζεσλ Γήκνπ» ιόγσ εκθάληζεο ηνπ
θνξσλντνύ –COVID 19 :
2) Σην έγκριζη ηων ηετνικών προδιαγραθών ηεο κειέηεο πνπ ζπληάρζεθε από ηελ αξκόδηα
ππεξεζία, ηεο αλσηέξσ εξγαζίαο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.δ ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ Ν.
4674/2020 θαη νη νπνίεο απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο, όπσο θαησηέξσ :
A/A

Κ.Α.

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΟΟ

Απολυμάνςεισ εγκαταςτάςεων
1

02.70.6112.02

Δήμου λόγω COVID-19

9.999,36€

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
Οι Τεχν. Προδιαγραφζσ τησ υπ’αριθ.
2/2020 μελζτησ, όπωσ ςυντάχθηκαν
από τισ υπηρεςίεσ Πολιτιςμοφ
Αθλητιςμοφ Κοινωνικήσ Πολιτικήσ και
θεωρήθηκαν από τη Δ/νςη Περ/ντοσ

3) Σελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε, θαηά ηελ
πεξ. γ΄ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 4412/2016 (Α’ 147) γηα ηελ αλσηέξσ εξγαζία
4) Σε ζπγθξόηεζε επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο από ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ, σο εμήο:
1. Υξηζηνδνύινπ Υξήζηνο, ΠΔ Γηνηθεηηθνύ- Οηθνλνκηθνύ.
2. Γηαλλάθελα Αλαζηαζία, ΣΔ Γηνηθεηηθνύ- Λνγηζηηθνύ

ΑΔΑ: ΩΧΛΝΩ9Π-0ΝΥ
3. Καηζηκαιήο Βαζίιεηνο, ΓΔ Γηνηθεηηθνύ
Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζηάιζεθε ε ππ’αξηζ9818/16-11-2020 πξόζθιεζε εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο πξνο ηελ εηαηξεία «ΓΔΧΦΡΟΝΣΙΓΑ» ΣΡΧΓΑΓΗ Β. – ΜΠΑΚΟΛΙΑ Π.- ΓΗΜΟΤ Ι. Ο.Δ.
ΦΤΣΟΦΑΡΜΑΚΑ- ΛΙΠΑΜΑΣΑ – ΑΠΔΝΣΟΜΧΔΙ- ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΠΙΟΤ, γηα ηελ ππνβνιή
πξνζθνξάο.
Η αλσηέξσ εηαηξεία θαηέζεζε ηελ αξηζκ. 9859/17.11.2020 πξνζθνξά γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
εξγαζίαο.
Σν ηξηκειέο όξγαλν πνπ νξίζηεθε κε ηελ ππ’αξηζ. 295/2020 Α.Ο.Δ. , ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4065/2019, ζπλήιζε ζηηο 18-11-2020 θαη αμηνιόγεζε ηελ πξνζθνξά πνπ
θαηαηέζεθε θαη έιεγμε ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ αλσηέξσ. Σν όξγαλν ζπλέηαμε ην από 18.11.2020
πξαθηηθό, ζύκθσλα κε ην νπνίν εηζεγείηαη ηελ αλάζεζε ηεο εξγαζίαο : «Απνιπκάλζεηο εγθαηαζηάζεσλ
Γήκνπ», γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο από ηελ παλδεκία ηνπ ηνύ
COVID-19 (θνξσλντόο), ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα «ΓΔΧΦΡΟΝΣΙΓΑ» ΣΡΧΓΑΓΗ Β. – ΜΠΑΚΟΛΙΑ Π.ΓΗΜΟΤ Ι. Ο.Δ. ΦΤΣΟΦΑΡΜΑΚΑ- ΛΙΠΑΜΑΣΑ – ΑΠΔΝΣΟΜΧΔΙ- ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΠΙΟΤ., κε ΑΦΜ
999169764, Γ/λζε : Π.Δ.Ο. Παηξώλ- Κνξίλζνπ 8 – ΑΥΔΠΑΝ Βέιν,

κε ζπλνιηθή ηηκή πξνζθνξάο

9.999,36 € ζσμπεριλαμβανομένοσ ΦΠΑ, γηαηί ε πξνζθνξά ηνπ είλαη πιήξεο, ζύκθσλε κε ηνπο
όξνπο ηεο πξόζθιεζεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζύκβαζεο.
Σέινο ν Πξόεδξνο πξνηείλεη ηελ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο, ιόγσ ηνπ θαηεπείγνληνο, ως ανωηέρω και
θαιεί ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά.
ηε ζπλέρεηα αλαθέξεη ζηα κέιε ηεο, όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 παξαγ. 9 ηνπ Λ. 3852/10 κέινο
ηεο Δπηηξνπήο δελ κπνξεί λα κεηάζρεη ζηε ζπδήηεζε ελόο ζέκαηνο εθόζνλ ν ίδηνο ή ζπγγελήο ηνπ έσο
ην δεύηεξν βαζκό εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο έρεη πιηθό ή εζηθό ζπκθέξνλ. Απόθαζε πνπ έρεη ιεθζεί
θαηά παξάβαζε ηεο δηάηαμεο απηήο είλαη άθπξε.
Σν κέινο πνπ έιαβε κέξνο ζηε ζπλεδξίαζε δηαπξάηηεη ζνβαξή παξάβαζε θαζήθνληνο θαη ηηκσξείηαη κε
ηελ πνηλή ηεο αξγίαο. Δπνκέλσο ν θ. Σξσγάδεο Βαζίιεηνο κέινο ηεο Ο.Δ.,ιόγσ θσιύκαηνο
δελ ζα ζπκκεηάζρεη ζηε ζπδήηεζε ηνπ παξόληνο ζέκαηνο.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηεο :


Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη



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



Σελ αξηζ. 295/2020 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο



Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ππ’αξηζ. 2/2020 κειέηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο



Σν αλαξηεκέλν πξσηνγελέο αίηεκα



Σελ ζρεηηθή εγγεγξακκέλε πίζησζε ζηνλ Κ.Α. 02.70.6112.02 ηνπ πξ/ζκνύ ηνπ Γήκνπ



Σελ κε αξηζ.πξση. 9818/16.11.2020 πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο .



Σελ πξνζθνξά πνπ θαηαηέζεθε ζπλνδεπόκελε από ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά



Σν ππ’αξηζ. 1/18.11.2020 πξαθηηθό ηνπ ηξηκεινύο νξγάλνπ ηνπ άξ. 43 ηνπ Ν. 4065/2019
θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε,
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ

ΟΚΟΦΩΛΑ

Α. Αλαζέηεη απεπζείαο ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο «Απνιπκάλζεηο εγθαηαζηάζεσλ Γήκνπ» γηα ηελ

ΑΔΑ: ΩΧΛΝΩ9Π-0ΝΥ
αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο από ηελ παλδεκία ηνπ ηνύ COVID-19
(θνξσλντόο). ζηελ εηαηξεία ΓΔΧΦΡΟΝΣΙΓΑ» ΣΡΧΓΑΓΗ Β. – ΜΠΑΚΟΛΙΑ Π.- ΓΗΜΟΤ Ι. Ο.Δ.
ΦΤΣΟΦΑΡΜΑΚΑ- ΛΙΠΑΜΑΣΑ – ΑΠΔΝΣΟΜΧΔΙ- ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΠΙΟΤ, κε ΑΦΜ 999169764,
Γ/λζε : Π.Δ.Ο. Παηξώλ- Κνξίλζνπ 8 – ΑΥΔΠΑΝ Βέιν,

κε ζπλνιηθή ηηκή πξνζθνξάο 9.999,36 €

ζσμπεριλαμβανομένοσ ΦΠΑ.
Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 299/2020
Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.

ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.
1.- ιάτος Ανδρέας
2.- Γαληβίγκας Γεώργιος

ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ

3.- Κπεκιάρης Γημήηριος

Ακριβές απόζπαζμα
Εεσγολαηιό.O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ
ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ

