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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  
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Περίληψη 

Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση εργασίας: «Μικροβιοκτονία – απολύμανση χώρου» για 
την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών του Δήμου. 
Στα Σπάτα σήμερα 28 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ.: 26996/24-09-2018 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που 
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τα δ/ξεις του άρθρου 75, Ν.3852/2010.  

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος κ. Μάρκου Σπ. Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού 
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν 
αρχικά παρόντα πέντε (5) μέλη, ήτοι: 

Παρόντες  
κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος Δήμαρχος – Πρόεδρος 
κ. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στέφανου Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου Αντιδήμαρχος ως αναπλ. μέλος της Επιτροπής 

Απόντες 
κ. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνα Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Στάμου Δημήτριος του Γεωργίου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής 
κ. Σερέτης Χρήστος του  Γεωργίου Δημοτικός Σύμβουλος  ως μέλος της Επιτροπής 
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη Δημοτική  Σύμβουλος  ως μέλος της Επιτροπής 

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις 

Καμία. 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα. Γιαμβριά Παναγιώτα. 

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα 
αποφάνθηκε για το κατεπείγον του θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την παρ.3 του 
άρθρου 75 του Ν.3852/2010. 

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 

Μας διαβιβάσθηκε από την Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης το υπ’ αριθμ. πρωτ. 27365/27-9-2018 
έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής: 

«Σας υποβάλλουμε συνημμένα την υπ. αριθ. 108/2018 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
που αφορά την επείγουσα εργασία μικροβιοκτονίας-απολύμανσης χώρου   η  οποία κρίνεται  απαραίτητη 
σε συνέχεια της αρ. πρωτ. 171598/2018-Σ /31-7-2018 εισαγγελικής παραγγελίας για καθαρισμό και 
απολύμανση χώρου κατοικίας  επί της οδού Μεσσηνίας 19 και  Κεφαλληνίας όπισθεν του  Κοιμητηρίου 
Αρτέμιδος. 
Η υπηρεσία μας ως όφειλε ξεκίνησε τον καθαρισμό του παραπάνω χώρου και απομάκρυνε ένα φορτηγό με 
απόβλητα. 
Λόγω της έντονης δυσοσμίας  η οποία δεν μπορούσε να συγκρατηθεί από τις μάσκες αλλά και του κινδύνου 
για την υγεία των εργαζομένων θεωρήσαμε ότι είναι απαραίτητη η μικροβιοκτονία- απολύμανση καταρχήν 
του χώρου για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι με ασφάλεια να απομακρύνουν τον όγκο των αποβλήτων και 
την εκ νέου απολύμανση μετά το τέλος του καθαρισμού.  
Επειδή  η σύμβαση για μυοκτονία- απολύμανση   έχει ολοκληρωθεί  κρίνεται απολύτως αναγκαία η εργασία  
με την διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, λόγω του κατεπείγοντος . 
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Η παραπάνω καθυστέρηση δεν προέκυψε από υπαιτιότητα του Δήμου αφού η παραπάνω εργασία 
προέκυψε κατόπιν της εισαγγελικής παραγγελίας. 
Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας υπολογίζεται να ανέλθει στο ποσόν 300,00€ χωρίς ΦΠΑ και 
372,00€ με τον ΦΠΑ. 
Η εργασία θα πρέπει να εκτελεσθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης λόγω του κατεπείγοντος, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης (γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/16. 
Για την εκτέλεση της εργασίας, η Υπηρεσία μας απευθύνθηκε με την αρ. πρωτ. 26437/19-08-2018 
πρόσκληση στην εταιρεία ΑΛΚΥΩΝ, η  οποία  ήταν η μειοδοτούσα εταιρεία για τις μυοκτονίες απολυμάνσεις 
των Δημοτικών καταστημάτων του Δήμου. 
Συνημμένα συνυποβάλλεται η με αρ. πρωτ. 27351/ 27-9-2018  προσφορά της ως άνω εταιρείας. 
Κατόπιν των ανωτέρω και για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω ,παρακαλούμε για την ανάθεση 
εκτέλεσης της εργασίας με την διαδικασία του κατεπείγοντος στην εταιρεία ΑΛΚΥΩΝ σύμφωνα με την 
συννημένη προσφορά και σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης (γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 
4412/16». 
 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τ’ ανωτέρω, ύστερα από διαλογική συζήτηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση της εργασίας «Μικροβιοκτονία – Απολύμανση χώρου» στην εταιρεία 
«ΑΛΚΥΩΝ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ ΕΠΕ» - Υπηρεσίες Απολύμανσης – Μυοκτονίας, Αγ. Νεκταρίου 186 – Αν. 
Γλυφάδα, έναντι ποσού 300,00€ πλέον ΦΠΑ(24%) ήτοι 372,00€ με Φ.Π.Α.,  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
πρωτ.27351/27/9/2018 προσφορά της εταιρείας. Η απευθείας ανάθεση εκτελείται με τη διαδικασία 
του κατεπείγοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης (γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 
4412/16. 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 453/2018. 

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ 

 1. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία 
 2. Μπασινάς Ιωάννης του Στέφανου 
 3. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου 
 4. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου 

  
              ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
      ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

           

           ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ 
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