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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 3ης/11-03-2020 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης:14/2020

ΘΕΜΑ:

Απευθείας ανάθεση της απολύμανσης των δημοτικών κτηρίων
για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του Covid-19.

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 11η του μηνός Μαρτίου, του έτους 2020, ημέρα
της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19.00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στο Δημαρχείο Βελβεντού, ύστερα από την αριθμ.
πρωτ. 504/04-03-2020 πρόσκληση του

Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα

με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:
Παρόντες

Απόντες

1

Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος

1

2

Κουρτέλης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος

3

Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος

4

Αγγέλης Δημήτριος

5

Εμμανουήλ Δημήτριος

6

Τέτος Νικόλαος

Τσέγκος Νικόλαος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
1)Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.
2)Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019.
3) Την ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Τεύχος A’ 55/11.03.2020)
Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.
4) Την Τεχνική Έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας με την οποία στοιχειοθετείται η
αναγκαιότητα της παροχής υπηρεσιών απολύμανσης των δημοτικών κτηρίων για την
αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του Covid-19., συνολικής επιφάνειας 9.500
τμ.
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5) Την ανάγκη δημιουργίας ειδικής πίστωσης στον προϋπολογισμό του τρέχοντος
έτους στην πρώτη αναμόρφωσή του αφού σήμερα δεν υπάρχει πίστωση στον υπό
έγκριση προϋπολογισμό. Η πίστωση θα εγγραφεί στον Κ.Α. 00.6495.02.
6) Την μετά από έρευνα στην αγορά κατάθεση μίας προσφοράς της Εταιρείας
LABRFARM (με αριθμό πρωτ. Έγκρισης ΥΠΑΑΤ 244384 και έδρα το Λιβαδερό Κοζάνης
η οποία ανέρχεται το ποσό των 1.000 € συν ΦΠΑ και βρίσκεται εντός των ορίων του
προτεινόμενου από την Τεχνική Έκθεση προϋπολογισμού.
Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη τις παραπάνω διατάξεις
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.-Την απευθείας ανάθεση της απολύμανσης σε όλα τα δημόσια κτήρια του Δήμου
στην εταιρία LABORFARM

με ΑΦΜ

107815680, αντί

του ποσού

των 1.000,00€

πλέον το ΦΠΑ.
2.-Το προαναφερόμενο ποσό θα αφορά την απολύμανση του Δημαρχείου επιφάνειας
340 τ.μ. και των Τεχνικών υπηρεσιών επιφάνειας 40 τ.μ., του ΚΕΠ επιφάνειας 80 τ.μ.,
της Παιδικής Βιβλιοθήκης επιφάνειας 320 τ.μ. , του Αθλητικού Κέντρου επιφάνειας
1550 τ.μ., του Πνευματικού Κέντρου επιφάνειας 950 τ.μ. του Γυμνασίου – Λυκείου
επιφάνειας 1850 τ.μ., του Δημοτικού Σχολείου επιφάνειας 2150 τ.μ. του
Α Νηπιαγωγείου επιφάνειας 150 τ.μ. του Β
Παιδικού Σταθμού επιφάνειας 550 και

Νηπιαγωγείου επιφάνειας 180τ.μ.,

του

τ.μ., του ΚΠΕ επιφάνειας 1200 τ.μ. και του

ΚΑΠΗ επιφάνειας 140 τ.μ. .
3.-Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχος να προβεί στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 14/2020
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(σφραγίδα – υπογραφή)

(υπογραφές)

Ακριβές αντίγραφο
Βελβεντό, 13 Μαρτίου 2020
Ο Πρόεδρος

Μανώλης Κ. Στεργίου
Δήμαρχος Βελβεντού
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