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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        12η  Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 
ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                         την 24.03.2020

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 24η Μαρτίου 2020, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 22559/23.03.2020 πρόσκληση του 
Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 23.03.2020 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμ. 429/12.03.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών & 
Επικρατείας (Β’ 850/13.03.2020).
        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ          Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.
2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ    Μέλος της Ο.Ε.
3. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                                «    «
4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ                     «    «
5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                               «    «
6. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                «    «
7. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.                                 «    «

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.              Μέλος της Ο.Ε.

      
   ΑΠΟΦΑΣΗ –075–

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το   
1ο θέμα ημερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη απόφασης για τη διενέργεια της υπηρεσίας 
«΄Έκτακτες απολυμάνσεις κτιρίων του Δήμου για την αντιμετώπιση του κορονοϊού» με τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και κατακύρωση αυτής, το θέμα θεωρείται επείγον 
λόγω της έκτακτης κατάστασης με τον κορονοϊό και το οποίο σχετίζεται κατ΄ επέκταση με την προστασία 
της δημόσιας υγείας.

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 22303/23.03.2020 σχετικό έγγραφο της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι:
«Έχοντας υπόψη:

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, άρθρο 32 «Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση»,
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 Το υπ΄αριθμ. πρωτοκόλλου 18779/17.03.020 έγγραφο του Υπουργείο Εσωτερικών με θέμα 

Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των από 11.03.2020 και 14.03.2020 Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου 

αναφορικά με δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται από τους ΟΤΑ - Γνωστοποίηση του με αρ. πρωτ. 

Γρ. Προέδρου 29/12.03.2020 εγγράφου του Προέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ).

 Τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) για τα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 

της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α' 55/11.03.2020) καθώς και «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της 

ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ Α' 64/14.03.2020)

 Το φάκελο της Κ.Μ. Π46/2020 από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και το από 20.03.2020 

τεκμηριωμένο αίτημα

 Τις προσφορές,  που υπέβαλλαν οι κάτωθι εταιρείες:

ΠΑΙΝΕΣΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ “ΛΥΣΙΣ”
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ                                  

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά:
1. Τη διενέργεια της υπηρεσίας «Έκτακτες απολυμάνσεις κτιρίων του Δήμου για την 

αντιμετώπιση του κορονοϊού» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 

δημοσίευση συνολικού ποσού 14.929,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ που θα βαρύνει τον 

προϋπολογισμό του Δήμου 2020 ως προς τον  Κ.Α. 30.6279.0007

2. Την αξιολόγηση των παραπάνω προσφορών και την κατακύρωση της ως άνω υπηρεσίας.»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

          Η Οικονομική Επιτροπή
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και τις προσφορές που υποβλήθηκαν και έχουν ως κατωτέρω:

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΙΝΕΣΗΣ 
“ΛΥΣΙΣ”

12.583,52 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΚ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
ΚΑΛΥΨΗ

10.450,72
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΚ

Αφού αξιολογήθηκαν οι παραπάνω προσφορές και βρέθηκαν σύμφωνες τις τεχνικές προδιαγραφές της 
Κ.Μ. Π46/2020

             Αποφασίζει  Ομόφωνα
Α. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6,του Ν. 
3852/2010 και όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 § 6 του Ν. 4555/2018
Β. Εγκρίνει: 
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1. Τη διενέργεια της υπηρεσίας «Έκτακτες απολυμάνσεις κτιρίων του Δήμου για την αντιμετώπιση 
του κορονοϊού» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 
συνολικού ποσού 14.929,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
του Δήμου 2020 ως προς τον Κ.Α. 30.6279.0007

2. Την κατακύρωση της προσφοράς ποσού 10.452,72 € από την εταιρεία ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 
η οποία ήταν σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές  της Κ.Μ. Π 46/2020

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη
Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                         Τα Μέλη

                       Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλος Δ.,                
Κουκουβίνος Δ.,  Μαρκόπουλος Φ.,

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                               Βέργος Ι., Κάβουρας Κ., Φεγγερός Β.



ΑΔΑ: ΩΑ22ΩΕΒ-3Δ3


		2020-03-24T14:33:09+0200


		2020-03-26T10:38:33+0200
	Athens




