
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Ππακηικό ηηρ απιθ. 35/27 ΔΠΣΔΚΒΡΗΟΤ  2021 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζςνεδπίαζηρ ηηρ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηος Γήμος ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   241/2021. 

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

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βφραο, σο Πξφεδξν, β) Σδξάιε Μηραήι, γ) Σηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε  

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

σο κέιε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 27η  επηεμβπίος 2021, ημέπα  Γεςηέπα και ώπα 11:00  

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

7417/23.09.2021  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. 

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

Πξφεδξνο, β] Σδξάιεο Μηραήι, γ] Σηάρνο Αλδξέαο, δ] Καιιίξε Μαξία (σο αλαπιεξψηξηα ηνπ θ. 

Μπεθηάξε Γεκήηξην), ε] Γαιεβίγθαο Γεψξγηνο θαη απφληεο ηα κέιε : α]  Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη β]  

Βνπδνχξεο Νηθφιανο, έηζη ππήξρε ε λφκηκε απαξηία. 

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

πξαθηηθψλ.          

Θέμα 1ο  : Δπείγοςζα απεςθείαρ ανάθεζη ππομήθειαρ μέζων αηομικήρ ,  λόγω εξαιπεηικήρ 

επείγοςζαρ και αππόβλεπηηρ  ανάγκηρ για ηην ανηιμεηώπιζη ηων απνηηικών ζςνεπειών 

λόγω εμθάνιζηρ ηος κοπωνοϊού  COVID-19. 

   

 Ο Πξφεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνχκελνο ην  ππώηο  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 Δπιηποπή 

Αθνχ έιαβε ππφςε ηηο δηαηάμεηο ησλ άπθπων 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   ΟΚΟΦΩΛΑ 

Δγκπίνει ηο καηεπείγον ηος θέμαηορ. 

    

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

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

 

ΓΗΜΟ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ                                                                  27 - 09 - 2021 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 

ΑΔΑ: 6Φ4ΔΩ9Π-0ΣΖ



 
ΔΙΗΓΗΗ ΠΡΟ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ  

 
Η Γ/νζη Οικονομικϋν Υπηρεζιϋν αθοϊ έλαβε σπ’ ωυη ηης :  

 
Την παρ. 5 άρθρο 23 Ν. 3536/2007 
Το άρθρο 8 ηοσ Β.Γ. 17-5/15/06/59 (ΦΔΚ 114/59 ηεϊτος Α’) 
Το έγγραθο ηοσ ΥΠ.ΔΣ. 28379/18-07-2012 
Παρ. 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013 
Την Π.Ν.Π. (ΦΔΚ Ά 55/11-03-2020). 
 

Διζηγείηαι προς ηην Ο.Δ. ηα κάηφθι : 
 

Δισήγηση της Οικονομικής Τπηρεσίας   
 
Λωγφ ηφν εκηάκηφν μέηρφν προζηαζίας ηης δημωζιας σγείας απω ηον κίνδσνο περαιηέρφ διαζποράς ηοσ 
κορφνοχοϊ, πρέπει να πραγμαηοποιηθοϊν  επείγοσζες αναθέζεις ζσνολικοϊ ποζοϊ 5.000,00€, φς μέρος  ηης 

έκηακηης καηανομής απω ηοσς ΚΑΠ έηοσς 2021. Θα αθοροϊν αποκλειζηικά ζε προμήθειες μέζφν αηομικής 
προζηαζίας (μάζκες κ.α) ηοσ προζφπικοϊ ηοσ Γήμοσ και θα σποβληθοϊν προς έγκριζη ζηην Οικονομική. Οι 

ζσγκεκριμένες δαπάνες θα επιβαρϊνοσν ηοσς ανηίζηοιτοσς ΚΑΔ ηοσ Προψπολογιζμοϊ έηοσς 2021, ποσ υηθίζηηκε 
με ηην Απωθαζη Γ.Σ. 120/2020 και εγκρίθηκε με ηην 4058/20-02-2021 εγκριηική ηης Αποκενηρφμένης Γιοίκηζης 
Π.Γ.Δ. & Ι. Οι  δαπάνες θα καλσθθοϊν απω ηοσς ΚΑΔ :  
10.6063.01 με ποζω 1.000,00€ 
15.6063.01 με ποζω 500,00€ 

20.6063.01 με ποζω 1.000,00€ 
25.6063.01 με ποζω 500,00€ 
30.6063.01 με ποζω 500,00€ 
35.6063.01 με ποζω 500,00€ και  
70.6063.01 με ποζω 1.000,00€. 
οι οποίοι θα ενιζτσθοϊν με ηα ανηίζηοιτα ποζά μέζφ ηης πρϋηης σποτρεφηικής αναμωρθφζης ηοσ Π/Υ.            
 

 
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ       Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 
 
     ΥΡΗΣΟ ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟΤ                   ΑΘΑΝΑΙΑ ΣΔΚΟΤΡΑ 
 

 

   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.  

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ εηζεγνχκαζηε : 

1) Τελ έγθξηζε ηεο  πξνκήζεηαο αηνκηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο (κάζθεο θ.α.). 

2) 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 ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα. 

3) Τελ έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο ππ’αξηζ. 8/2021 κειέηεο, ηελ νπνία ζπλέηαμε ε 

Γ/λζε Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ. 

ΑΔΑ: 6Φ4ΔΩ9Π-0ΣΖ



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

1. Μπαθψιε Παλαγηψηα 

2. Γηαλλάθελα Αλαζηαζία 

3. Καηζηκαιήο Βαζίιεηνο 

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

        ζα  επηβαξχλνπλ ηνπο αληίζηνηρνπο ΚΑΔ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2021, φπσο ςεθίζζεθαλ κε  

        ηελ Απφθαζε Γ.Σ. 120/2020 (Οξζή Δπαλάιεςε), ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ 4058/20-02-2021   

        εγθξηηηθή   ηεο  Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Π.Γ.Δ. & Ινλίνπ.  

       Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή  ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλσηέξσ εηζεγήζεηο, ηηο δηαηάμεηο ηεο απφ 11- 

       03-2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ Ά 55/11-03-2020) θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  

      72 ηνπ Λ. 3852/10, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η    ΟΚΟΦΩΛΑ 

1.-Τελ έγθξηζε ηεο  πξνκήζεηαο αηνκηθψλ κέζσλ πξνζηαζίαο (κάζθεο θ.α.). 

     2.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 ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα. 

3.- Τελ έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο ππ’αξηζ. 8/2021 κειέηεο, ηελ νπνία ζπλέηαμε ε 

Γ/λζε Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ . 

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

1. Μπαθψιε Παλαγηψηα, ΠΔ Γηνηθεηηθνχ 

2. Γηαλλάθελα Αλαζηαζία, ΤΔ 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, φπσο ςεθίζζεθαλ κε  

        ηελ Απφθαζε Γ.Σ. 120/2020 (Οξζή Δπαλάιεςε), ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ 4058/20-02-2021   

        εγθξηηηθή   ηεο  Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Π.Γ.Δ. & Ινλίνπ.  

Η απφθαζε απηή έιαβε α/α : 241/2021 

  Αθνχ ζπληάρζεθε ε παξνχζα, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:  

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

                                                                               1.- δπάληρ Κισαήλ 

                                                                               2.- ιάσορ Ανδπέαρ 

                                                                               3.- Θαλλίπη Καπία (αναπλ.) 

     ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                               4.- Γαληβίγκαρ Γεώπγιορ  

 

Ακπιβέρ απόζπαζμα 

Εεςγολαηιό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

 

        ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ 

 

ΑΔΑ: 6Φ4ΔΩ9Π-0ΣΖ
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