
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Ππακηικό ηηρ απιθ. 42/ 20 Λοεμβπίος 2020 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζςνεδπίαζηρ ηηρ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηος Γήμος ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   300/2020. 

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

Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Τξσγάδε Βαζίιεην, γ) Σηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε Γεκήηξην,  

ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο κέιε,  

ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 20η Λοεμβπίος 2020, ημέπα  Παπαζκεςή και ώπα 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. 

  Σηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο -

Πξόεδξνο, β] Τξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] Σηάρνο 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. 

  Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ.          

Θέμα 2ο : Πεπί απεςθείαρ ανάθεζηρ ηηρ ππομήθειαρ «Ππομήθεια λοιπού εξοπλιζμού- ειδών 

Κ.Α.Π. (γάνηια- μάζκερ)» για ηην ανηιμεηώπιζη εκηάκηων αναγκών πολιηικήρ πποζηαζίαρ 

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

  Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην δεύηεπο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ελεκέξσζε ζηε ζπλέρεηα ηα κέιε 

όηη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ κε ηελ ππ’ αξηζ. 295/2020 Απόθαζε ηεο [ΑΓΑ : : ΩΨΠΤΩ9Π-

8ΑΠ] απνθάζηζε  : 

1) Σην έγκπιζη ηεο πξνκήζεηαο «Πξνκήζεηα ινηπνύ εμνπιηζκνύ- εηδώλ Μ.Α.Π. (γάληηα- κάζθεο)» 

ιόγσ εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνύ –COVID 19 : 

2) Σην έγκπιζη ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών ηεο κειέηεο πνπ ζπληάρζεθε από ηελ αξκόδηα 

ππεξεζία, ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο 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 ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 02.70.7135.03 
«Προμήθεια λοιποφ εξοπλιςμοφ- 

ειδών Μ.Α.Π. (γάντια -μάςκεσ).» 
10.000,00€ 

Οι Τεχν. Προδιαγραφζσ τησ υπ’αριθ. 
13/2020 μελζτησ, όπωσ ςυντάχθηκαν 
από το Τμήμα Καθαριότητασ & 
Ανακφκλωςη και θεωρήθηκαν από τη 
Δ/νςη Περ/ντοσ 

 

3) Τελ 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 πξνκήζεηα 

4) Τε ζπγθξόηεζε επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο από ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ, σο εμήο: 

1. Χξηζηνδνύινπ Χξήζηνο, ΠΔ Γηνηθεηηθνύ- Οηθνλνκηθνύ. 

2. Γηαλλάθελα Αλαζηαζία, ΤΔ Γηνηθεηηθνύ- Λνγηζηηθνύ 

ΑΔΑ: ΩΚ1ΚΩ9Π-2ΞΧ



3. Καηζηκαιήο Βαζίιεηνο, ΓΔ Γηνηθεηηθνύ 

      Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζηάιζεθε ε ππ’αξηζ. 9815/16-11-2020 πξόζθιεζε εθδήισζεο  

ελδηαθέξνληνο πξνο ηελ εηαηξεία «ORTENSPATH ELMO ΔΠΔ», γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. 

 Η  αλσηέξσ  εηαηξεία θαηέζεζε ηελ αξηζκ. 9871/17.11.2020 πξνζθνξά  γηα ηελ εθηέιεζε ηεο  

πξνκήζεηαο.  

    Τν 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. Τν όξγαλν ζπλέηαμε ην από 18.11.2020  

πξαθηηθό, ζύκθσλα κε ην νπνίν εηζεγείηαη ηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο : «Πξνκήζεηα ινηπνύ  

εμνπιηζκνύ- εηδώλ Μ.Α.Π. (γάληηα- κάζθεο)», γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ πνιηηηθήο  

πξνζηαζίαο από ηελ παλδεκία ηνπ ηνύ COVID-19 (θνξσλντόο), ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα «ORTENSPATH  

ELMO ΔΠΔ», κε έδξα ηνλ Ταύξν – Πινύησλνο 5 & Αθξνδίηεο 11 - ΤΚ 17778,   κε ζπλνιηθή ηηκή  

πξνζθνξάο 9.972,48 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ,  γηαηί ε πξνζθνξά ηνπ είλαη πιήξεο, ζύκθσλε  

κε ηνπο όξνπο ηεο πξόζθιεζεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζύκβαζεο.  

  Τέινο ν Πξόεδξνο πξνηείλεη ηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο, ιόγσ ηνπ θαηεπείγνληνο, ωρ ανωηέπω και  

θαιεί ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

    Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηεο : 

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

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

 Τελ αξηζ. 295/2020 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

 Τηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ππ’αξηζ. 13/2020 κειέηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο 

 Τν αλαξηεκέλν πξσηνγελέο αίηεκα  

 Τελ ζρεηηθή εγγεγξακκέλε πίζησζε ζηνλ Κ.Α. 02.70.7135.03 ηνπ πξ/ζκνύ ηνπ Γήκνπ 

 Τελ κε αξηζ.πξση. 9815/16.11.2020 πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο . 

 Τελ πξνζθνξά πνπ θαηαηέζεθε ζπλνδεπόκελε από ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά 

 Τν από 18.11.2020 πξαθηηθό ηνπ ηξηκεινύο νξγάλνπ ηνπ άξ. 43 ηνπ Ν. 4065/2019 

θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε,  

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η    ΟΚΟΦΩΛΑ 

Α.  Αλαζέηεη απεπζείαο ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο «Πξνκήζεηα ινηπνύ εμνπιηζκνύ- εηδώλ Μ.Α.Π.  

(γάληηα- κάζθεο)» γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο από ηελ παλδεκία  

ηνπ ηνύ COVID-19 (θνξσλντόο) ζηελ «ORTENSPATH ELMO ΔΠΔ», κε έδξα ηνλ Ταύξν – Πινύησλνο 5 &  

Αθξνδίηεο 11 - ΤΚ 17778,   κε ζπλνιηθή ηηκή πξνζθνξάο 9.972,48€ ζςμπεπιλαμβανομένος  

ΦΠΑ. 

Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 300/2020 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο 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 

ΑΔΑ: ΩΚ1ΚΩ9Π-2ΞΧ



           

Ακπιβέρ απόζπαζμα 

Εεςγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΚ1ΚΩ9Π-2ΞΧ
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