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ΘΔΚΑ:  «Απεςθείαρ ανάθεζη ηηρ ςπηπεζίαρ με ηίηλο ¨Έκηακηερ και Δπείγοςζερ 

παπεμβάζειρ, απολύμανζη ηων κηιπιακών δομών ηος Γήμος Γςηικήρ 

Ασαΐαρ για ηην αποθςγή μεηάδοζηρ ηος κοπωναιού μεηά ηην ανίσνεςζη 

κποςζμάηων ζηο Γήμο μαρ¨ .» 

 

   ΑΠΟΦΑΖ 255/2020 

Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΓΤΣΗΘΖ ΑΥΑΪΑ 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άπθπος 58 (αξκνδηόηεηεο δεκάξρνπ) ηος ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρτιηεκηονική ηης Ασηοδιοίκηζης και ηης Αποκενηρωμένης Διοίκηζης – Πρόγραμμα 

Καλλικράηης» (Δ.η.Κ., ηρ. Α΄, θ. 87/7-6-2010), όππ ζηελ παξάγξαθν 2 νξίδεηαη όηη: Όηαλ 

δεκηνπξγείηαη άκεζνο θαη πξνθαλήο θίλδπλνο ή απεηιείηαη άκεζε δεκία ησλ δεκνηηθώλ 

ζπκθεξόλησλ από ηελ αλαβνιή ιήςεο απόθαζεο, ν δήκαξρνο κπνξεί λα απνθαζίζεη γηα 

ζέκαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηόηεηα ηεο νηθνλνκηθήο ή ηεο επηηξνπήο πνηόηεηαο δσήο. 

ηελ πεξίπησζε απηή νθείιεη λα ππνβάιεη πξνο έγθξηζε ηε ζρεηηθή απόθαζή ηνπ θαηά ηελ 

επόκελε ζπλεδξίαζε ηεο αληίζηνηρεο επηηξνπήο. 

2. Σν άξζξν 158 παξ. 7 ηνπ λ. 3463/2006 όπνπ αλαθέξεηαη όηη: ……ζηηο πεξηπηώζεηο  απεπζείαο 

αλάζεζεο πξνκεζεηώλ, παξνρήο ππεξεζηώλ, εθπόλεζεο κειεηώλ θαη εθηέιεζεο έξγσλ όηαλ 
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ζπληξέρεη θαηεπείγνπζα αλάγθε, εάλ δελ ππάξρεη ζηνλ  πξνϋπνινγηζκό πίζησζε ή απηή πνπ 

ππάξρεη είλαη αλεπαξθήο, ε αλαγθαία ηξνπνπνίεζε ηνπ  πξνϋπνινγηζκνύ γίλεηαη ζηελ 

πξώηε, κεηά ηελ αλάζεζε, ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή  θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. 

3. Σν γεγνλόο όηη θαηά ηε δηεμαγσγή κνξηαθώλ ηεζη πνπ έγηλαλ ηελ Γεπηέξα 2 Ννεκβξίνπ ζηελ 

Κάησ Αραΐα, δηαπηζηώζεθε ε ύπαξμε δύν αζπκπησκαηηθώλ θξνπζκάησλ ζε εξγαδόκελνπο 

ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ. 

4. Σελ αλάγθε γηα πξνιεπηηθνύο ιόγνπο, εμ αηηίαο ηεο ύπαξμεο ησλ αζπκπησκαηηθώλ 

θξνπζκάησλ ππαιιήισλ, λα θιείζνπλ ζήκεξα θαη αύξην, 4 & 5 Ννεκβξίνπ νη ζπγθεθξηκέλεο 

ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, νη νπνίεο ζηεγάδνληαη ζην θεληξηθό θηίξην θαη ηα θνληέηλεξ ηνπ Γήκνπ, 

ζηνλ αύιεην ρώξν έλαληη ηνπ Γπκλαζίνπ. 

5. Σελ αλάγθε πνπ πξνθύπηεη γηα ηελ άκεζε απνιύκαλζε ησλ  θηηξηαθώλ δνκώλ ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο Αραΐαο. 

6. Σελ άκεζε αλάγθε γηα παξεκβάζεηο (δεκηνπξγία ζπξίδαο εμππεξέηεζεο θνηλνύ )  ζην Κ.Δ.Π. 

αγαηΐθσλ γηα ηελ απνθπγή επαθήο ζπλαιιαζζόκελσλ κε ππαιιήινπο θαη ηξνπνπνίεζε 

ζέζεσλ εξγαζίαο γηα ηελ πξνζαξκνγή ζην λέν ηξόπν εξγαζίαο.  

7. Σελ εμαηξεηηθά επείγνπζα αλάγθε ηνπ Γήκνπ γηα ηελ άκεζε πινπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ κε 

ηίηιν ¨ Έθηαθηεο θαη Δπείγνπζεο παξεκβάζεηο - απνιύκαλζε ησλ θηηξηαθώλ δνκώλ ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο Αραΐαο γηα ηελ απνθπγή κεηάδνζεο ηνπ θνξσλαηνύ κεηά ηελ αλίρλεπζε 

θξνπζκάησλ ζην Γήκν καο¨ πξνο απνθπγή κεηάδνζεο ηνπ ηνύ . 

8.  Σελ πξνζθνξά ηεο επηρείξεζεο VETERY SERVICE HELLAS (A.ΛΟΝΣΟ – . ΒΔΚΟΤΚΗ) 

γηα εθαξκνγή κηθξνβηαθήο απνιύκαλζεο γηα covid 19 ζηηο θηηξηαθέο δνκέο ηνπ Γήκνπ , έλαληη 

πνζνύ 545,60€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%. 

9. Σελ πξνζθνξά ηεο επηρείξεζεο  ΛΙΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ (εκπόξην επίπισλ- 

μπινπξγηθό εξγαζηήξην) γηα  παξεκβάζεηο (δεκηνπξγία ζπξίδαο εμππεξέηεζεο θνηλνύ θιπ) , 

έλαληη πνζνύ 967,20€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

 

Δγθξίλεη ηελ άκεζε αλάγθε γηα εθηέιεζε ησλ ππεξεζηώλ κε ηίηιν ¨ Έκηακηερ και Δπείγοςζερ 

παπεμβάζειρ, απολύμανζη ηων κηιπιακών δομών ηος Γήμος Γςηικήρ Ασαΐαρ για ηην 

αποθςγή μεηάδοζηρ ηος κοπωναιού μεηά ηην ανίσνεςζη κποςζμάηων ζηο Γήμο μαρ ¨ 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ. 3852/2010. 

1. Αλαζέηεη ηελ ππεξεζία ¨μικποβιακή απολύμανζη για covid 19 ζηιρ κηιπιακέρ δομέρ 

ηος Γήμος Γςηικήρ Ασαΐαρ¨ ζηα πιαίζηα ηεο αλάζεζεο ησλ ππεξεζηώλ κε ηίηιν ¨Έκηακηερ 
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και Δπείγοςζερ παπεμβάζειρ, απολύμανζη ηων κηιπιακών δομών ηος Γήμος 

Γςηικήρ Ασαΐαρ για ηην αποθςγή μεηάδοζηρ ηος κοπωναιού μεηά ηην ανίσνεςζη 

κποςζμάηων ζηο Γήμο μαρ ¨ ζηελ επηρείξεζε  VETERY SERVICE HELLAS 

(A.ΙΟΛΣΟ – . ΒΔΘΟΤΘΖ) κε (Γηεύζπλζε: Κσλζηαληηλνππόιεσο 81 & Παμώλ 

Πάηξα, ΑΦΜ: 999102926  ΓΟΤ Γ’  Παηξώλ), έλαληη πνζνύ 545,60€  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ ΦΠΑ 24%. 

2. Αλαζέηεη ηελ ππεξεζία ¨παπεμβάζειρ δημιοςπγίαρ θςπίδαρ εξςπηπέηηζηρ κοινού, 

θέζειρ επγαζίαρ  κλπ¨ ζηα πιαίζηα ηεο αλάζεζεο ησλ ππεξεζηώλ κε ηίηιν ¨ Έκηακηερ και 

Δπείγοςζερ παπεμβάζειρ, απολύμανζη ηων κηιπιακών δομών ηος Γήμος Γςηικήρ 

Ασαΐαρ για ηην αποθςγή μεηάδοζηρ ηος κοπωναιού μεηά ηην ανίσνεςζη 

κποςζμάηων ζηο Γήμο μαρ ¨  ζηνλ ΙΗΑΘΟΠΟΤΙΟ ΥΡ. ΛΗΘΟΙΑΟ (Γηεύζπλζε: 

Γαζθαινπνύινπ 12 Κάησ Αραΐα, ΑΦΜ:047490270, πνζνύ 967,20€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ ΦΠΑ 24%. 

 

Ο   ΓΖΚΑΡΥΟ ΓΤΣΗΘΖ ΑΥΑΗΑ 

 

ΠΤΡΗΓΩΛ Λ. ΚΤΙΩΛΑ 

 

Θοινοποίηζη: 

1. Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθώλ & Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ  
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