
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης αριθ. 5/19 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ  2021 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσνεδρίαζης ηης ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήμοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   30/2021. 

  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 19η Φεβροσαρίοσ 2021, ημέρα  Παραζκεσή και ώρα 11:00  

ζε ΣΑΘΣΗΘΖ ζπλεδξίαζε θαη χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση.  

1020/15.02.2021  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. 

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

Πξφεδξνο, β] Σξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο ε] Γαιεβίγθαο, ζη]  

Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη απψλ ν θ.  Βνπδνχξεο Νηθφιανο, έηζη ππήξρε ε λφκηκε απαξηία. 

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

ησλ πξαθηηθψλ.          

Θέμα 2ο  : Περί απεσθείας ανάθεζη προμήθειας αηομικών μέζφν προζηαζίας, για ηην 

ανηιμεηώπιζη εκηάκηφν αναγκών πολιηικής προζηαζίας από ηην πανδημία ηοσ ιού 

COVID-19 (κορφνοχός). 

 

   Ο Πξφεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνχκελνο ην  δεύηερο  ζέκα ΔΘΣΟ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, δήηεζε 

φπσο ην ζέκα ζπδεηεζεί σο θαηεπείγνλ, ιφγσ  ηεο άκεζεο αλάγθεο θάιπςεο ησλ έθηαθησλ 

ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ αληηκεηψπηζεο ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ θηλδχλνπ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ 

COVID-19, γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ . 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή 

Αθνχ έιαβε ππφςε ηηο δηαηάμεηο ησλ άρθρφν 72,74 και 75 ηοσ Λ.3852/2010,ηελ ελεκέξσζε 

ηνπ Πξνέδξνπ, ηελ αλαγθαηφηεηα ζπδήηεζεο θαη ιήςε απφθαζεο γηα ην αλσηέξσ ζέκα θαη κεηά 

απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε  

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΚΟΦΧΛΑ 

Δγκρίνει ηο καηεπείγον ηοσ θέμαηος. 

 

  ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο ηεο Ο.Δ., έζεζε ππφςε ησλ κειψλ φηη ε νηθνλνκηθή  Δπηηξνπή  κε ηελ 

ππ’αξηζ. 27/2021 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, απνθάζηζε  : 

1.-Σελ έγθξηζε ηεο  πξνκήζεηαο αηνκηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο (γάληηα, θξάλε, γπαιηά 

πξνζηαζίαο θ.ι.π). 

     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. 
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3.- Σελ έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο ππ’αξηζ. 1/2021 κειέηεο, ηελ νπνία ζπλέηαμε 

ε Γ/λζε Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ . 

4.- Σε ζπγθξφηεζε επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο απφ ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ, σο εμήο: 

1. Μπαθψιε Παλαγηψηα, ΠΔ Γηνηθεηηθνχ 

2. Γηαλλάθελα Αλαζηαζία, ΣΔ Γηνηθεηηθνχ- Λνγηζηηθνχ 

3. Καηζηκαιήο Βαζίιεηνο, ΓΔ Γηνηθεηηθνχ 

 5.- Λφγσ ηνπ έθηαθηνπ θαη άκεζνπ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνκεζεηψλ, νη ζρεηηθέο δαπάλεο     

        ζα  επηβαξχλνπλ ηνπο αληίζηνηρνπο ΚΑΔ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2021, πνπ ςεθίζηεθε κε  

        ηελ Απφθαζε Γ.. 120/2020 (Οξζή Δπαλάιεςε) θαη έρεη ππνβιεζεί πξνο έγθξηζε ζηελ  

        Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Π.Γ.Δ. & Ι θαη  νη νπνίνη ζα εληζρπζνχλ κε ηα αληίζηνηρα πνζά κέζσ  

        ηεο πξψηεο ππνρξεσηηθήο αλακφξθσζεο ηνπ Π/Τ.   

Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο ζηάιζεθε ε ππ’αξηζ. 902/10.02.2021 πξφζθιεζε εθδήισζεο  

ελδηαθέξνληνο πξνο ηελ εηαηξεία ΡΑΪΝΔΚΔ ΔΛΛΑ ΔΠΔ,  γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. 

  Η  αλσηέξσ  θαηέζεζε ηελ απφ 16/02/2021 πξνζθνξά  γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο.  

  Σν ηξηκειέο φξγαλν πνπ νξίζηεθε κε ηελ ππ’αξηζ. 27/2021 Α.Ο.Δ. , ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  

άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4065/2019, ζπλήιζε ζηηο 17-02-2021 θαη αμηνιφγεζε ηελ πξνζθνξά  πνπ  

θαηαηέζεθε θαη έιεγμε ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ αλσηέξσ. Σν φξγαλν ζπλέηαμε ην απφ 17.02.2021  

πξαθηηθφ, ζχκθσλα κε ην νπνίν εηζεγείηαη ηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο αηνκηθψλ κέζσλ 

πξνζηαζίαο (γάληηα, θξάλε, γπαιηά πξνζηαζίαο θ.ι.π), γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο απφ ηελ παλδεκία ηνπ ηνχ COVID-19 (θνξσλντφο), ζηελ εηαηξεία  ΡΑΪΝΔΚΔ 

ΔΛΛΑ ΔΠΔ, δ/λζε : αξαληαπφξνπ 39, η.θ. 15561- Υνιαξγφο, κε ζπλνιηθή ηηκή πξνζθνξάο 

9.979,90€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ,  γηαηί ε πξνζθνξά ηεο είλαη πιήξεο, ζχκθσλε κε ηνπο 

φξνπο ηεο πξφζθιεζεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο.  

  Σέινο ν Πξφεδξνο πξνηείλεη ηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο, ιφγσ ηνπ θαηεπείγνληνο, φς ανφηέρφ 

και  θαιεί ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

    Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ έιαβε ππφςε ηεο : 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

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

 Σελ αξηζ. 27/2021 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

 Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ππ’αξηζ. 1/2021 κειέηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο 

 Σν αλαξηεκέλν πξσηνγελέο αίηεκα  

 Σελ κε αξηζ.πξση. 902/10-02-2021 πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο . 

 Σελ πξνζθνξά πνπ θαηαηέζεθε ζπλνδεπφκελε απφ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά 

 Σν απφ 17.02.2021 πξαθηηθφ ηνπ ηξηκεινχο νξγάλνπ ηνπ άξ. 43 ηνπ Ν. 4065/2019 

θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε,  

 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η    ΘΑΣΑ ΠΙΔΗΟΦΖΦΗΑ 

(Κειουηθούνηος ηοσ κ. Κανάβη Αθανάζιοσ) 
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Α.- Δγθξίλεη ην απφ 17.02.2021 πξαθηηθφ ηνπ ηξηκεινχο νξγάλνπ ηνπ άξ. 43 ηνπ Ν. 4065/2019, ην 

νπνίν νξίζζεθε κε ηελ ππ’αξηζ. 27/2021 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

Β.- Αλαζέηεη απεπζείαο ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο αηνκηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο (γάληηα, θξάλε, 

γπαιηά πξνζηαζίαο θ.ι.π), γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο απφ ηελ 

παλδεκία ηνπ ηνχ COVID-19 (θνξσλντφο) ζηελ ΡΑΪΝΔΚΔ ΔΛΛΑ ΔΠΔ, δ/λζε : αξαληαπφξνπ 39, 

η.θ. 15561- Υνιαξγφο, κε ζπλνιηθή ηηκή πξνζθνξάο 9.979,90€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 

Γ.- Λφγσ ηνπ έθηαθηνπ θαη άκεζνπ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνκεζεηψλ, νη ζρεηηθέο δαπάλεο ζα  

επηβαξχλνπλ ηνπο αληίζηνηρνπο ΚΑΔ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2021, πνπ ςεθίζηεθε κε  

ηελ Απφθαζε Γ.. 120/2020 (Οξζή Δπαλάιεςε) θαη έρεη ππνβιεζεί πξνο έγθξηζε ζηελ  

Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Π.Γ.Δ. & Ι θαη  νη νπνίνη ζα εληζρπζνχλ κε ηα αληίζηνηρα πνζά κέζσ  

ηεο πξψηεο ππνρξεσηηθήο αλακφξθσζεο ηνπ Π/Τ.   

Η απφθαζε απηή έιαβε α/α : 30/2021 

  Αθνχ ζπληάρζεθε ε παξνχζα, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:  

 

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

                                                                               1.- Σρφγάδης Βαζίλειος 

                                                                               2.- ιάτος Ανδρέας 

                                                                               3.- Γαληβίγκας Γεώργιος     

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                  4.- Κπεκιάρης Γημήηριος 

           5.- Κανάβης Π. Αθανάζιος 

 

Ακριβές απόζπαζμα 

Εεσγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 
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