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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               26.4.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 Αριθμός Απόφασης:  131/2021 

 

ΘΕΜΑ:  Α)  Ενίσχυση του ΚΑ 15.6061.01   «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας για τους 

εργαζόμενους» με το ποσό των 2.120,00 € για την 2
η
 προμήθεια  υφασμάτινων μασκών για τους 

εργαζόμενους του Δήμου. 

Β)   Έγκριση της ανάθεσης για την 2η προμήθεια  υφασμάτινων μασκών στους εργαζόμενους του 

Δήμου λόγω έκτακτης ανάγκης (κορωνοϊός). Οριστική κατακύρωση αποτελέσματος.    

 

Σήμερα την 26η του μήνα Απριλίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00 η 

Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μετά από την  8359/22-4-2021 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  οι: 1) Καζαντζίδης Γεώργιος (Πρόεδρος) 2) Αποστολίδου Μαρία  3) Κατζικάς Γεώργιος 4) 

Καράς Ευστράτιος (Αναπλ. Μέλος) 5)Γυμνόπουλος Κοσμάς ( Αναπλ. Μέλος) 6) Σιδηρόπουλος Σάββας 

(Αναπλ. Μέλος) 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  1)  Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή  2) Κουσίδης Γεώργιος  3) Τσομπανοπούλου Μελίσα 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον τακτικό υπάλληλο του Δήμου Αλευρόπουλο 

Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

 

Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση ενός (1) 

έκτακτου θέματος με την μορφή του κατεπείγοντος και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα την συζήτησή 

του ως έκτακτο.  

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1
ο
 θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών: 

 

Έχοντας υπόψη:  

Α) Τις διατάξεις, όπως ισχύουν : 

 

1. Του άρθρου 17 Του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ 256Α/23-12-2020 Διαδικασίες έκτακτης προμήθειας μέσων 

ατομικής υγιεινής και συλλογικής προστασίας). 

2. Του άρθρου 61 του Ν.4795/2021 (ΦΕΚ 62/17-04-2021)- Παράταση ισχύος δυνατότητας ανάθεσης 

από Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση 

της υγειονομικής κρίσης που προκλήθηκε από τον κορωνοϊό COVID-19 με την διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.  

3. Του άρθρου 58 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»  
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4. Της παρ. 4  του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 

του Ν.3536/2007. 

 

  Β) Των αποφάσεων-εγγράφων της Αναθέτουσας Αρχής ήτοι: 

 

1. Την από 12/04/2021  μελέτη  της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών. 

2. Την ανάγκη για την 2
η
 προμήθεια υφασμάτινων μασκών στους εργαζόμενους του Δήμου λόγω 

έκτακτης ανάγκης (κορωνοϊός), βάσει του με αριθμό πρωτ. 7519/12-4-2021 Τεκμηριωμένου αιτήματος. 

3. Την με αριθμ. 8397/23-04-2021 προσφορά του αναδόχου. 

4. Το από 23-04-2021 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας της ανάθεσης. 

 

κ α λ ε ί τ α ι  η  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  

 

     Α) Ενίσχυση του ΚΑ 15.6061.01   «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους» με το ποσό 

των 2.120,00 € για την 2
η
 προμήθεια  υφασμάτινων μασκών για τους εργαζόμενους του Δήμου λόγω του 

covid-19. 

 

Β) Στην Οριστική Κατακύρωση για την 2
η
 προμήθεια υφασμάτινων μασκών, για τους εργαζόμενους του 

Δήμου λόγω έκτακτης ανάγκης ( κορωνοϊός),  στον Τζαβέλα Αστέριο, ΑΦΜ 044694501 Δ.Ο.Υ. 

Aμπελοκήπων με διεύθυνση Ερμού 14 & Αισώπου ΤΚ  56224 Εύοσμος Θεσσαλονίκης και τηλέφωνο 

2311.303050/6993.861839 καθαρής αξίας 1.870,00€ πλέον ΦΠΑ 6% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 

1.982,20€ ,δεδομένου ότι κατέθεσε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η προσφορά του ήταν σύμφωνη με 

την τεχνική έκθεση και εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη της την ανωτέρω 

εισήγηση του  προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Ενισχύει τον ΚΑ 15.6061.01   «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους» με το ποσό 

των 2.120,00 € για την 2
η
 προμήθεια  υφασμάτινων μασκών για τους εργαζόμενους του Δήμου λόγω 

του covid-19. 

Β) Κατακυρώνει την 2
η
 προμήθεια υφασμάτινων μασκών, για τους εργαζόμενους του Δήμου λόγω 

έκτακτης ανάγκης ( κορωνοϊός),  στον Τζαβέλα Αστέριο, ΑΦΜ 044694501 Δ.Ο.Υ. Aμπελοκήπων με 

διεύθυνση Ερμού 14 & Αισώπου ΤΚ  56224 Εύοσμος Θεσσαλονίκης και τηλέφωνο 

2311.303050/6993.861839 καθαρής αξίας 1.870,00€ πλέον ΦΠΑ 6% ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης 

1.982,20€ ,δεδομένου ότι κατέθεσε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η προσφορά του ήταν σύμφωνη με 

την τεχνική έκθεση και εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

Γ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  131/2021. 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ακριβές Απόσπασμα,  Αμπελόκηποι  27.4.2021  

      O Πρόεδρος  

 Καζαντζίδης Γεώργιος 
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