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ΘΕΜΑ:   Απευθείας ανάθεση με την διαδικασία της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης 

ανάγκης της παροχής υπηρεσίας: «Απολύμανση εσωτερικών χώρων του Δήμου 

λόγω θετικών κρουσμάτων του κορωνοϊού covid 19». 

 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

 
Έχοντας  υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58, παρ. 2 και του άρθρου 72 του Ν. 3852/210 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 7 του  Ν. 3463/2006.  
3. Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2.γ του Ν. 4412/2016.  
4. Τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 4 του ΠΔ 80/2016. 
5. Το άρθρο 74, παρ. 1, του Ν. 4745/2020 (ΦΕΚ 214/Α/06.11.2020) «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση 

της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του 
άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του 

Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις.» 
6. Τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Υγιεινής Περιβάλλοντος  αρ. 

πρωτ Δ1α/Γ.Π. οικ.16393/09.03.2020. 
7. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη της υπηρεσίας απολύμανσης εσωτερικών χώρων του δημοτικού 

Καταστήματος και των γραφείων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου στο 

1ο χιλιόμετρο Ορεστιάδας Σάκκου, λόγω θετικών κρουσμάτων του κορωνοϊού covid 19, ώστε να 
συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου με ταυτόχρονη προστασία των εργαζομένων από 

τη μετάδοση του κορωνοϊού covid 19. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Α. Αναθέτουμε απ’ ευθείας τηv υπηρεσία απολύμανσης εσωτερικών χώρων του Δημοτικού καταστήματος 

στην Ορεστιάδα, λόγω θετικού κρούσματος του κορωνοϊού covid 19, ώστε να συνεχιστεί η απρόσκοπτη 

λειτουργία του Δήμου με ταυτόχρονη προστασία των εργαζομένων από τη μετάδοση του κορωνοϊού 

covid 19, με τη διαδικασία του κατ’ επείγοντος στον παρακάτω προμηθευτή: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΦΜ Χώρος απολύμανσης 

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
130840629 

Δημοτικό Κατάστημα και γραφεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 

Καθαριότητας και Πρασίνου στο 1ο χιλιόμετρο Ορεστιάδας Σάκκου 

Β. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρου 58, παρ. 2 του Ν. 3852/210 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και διατάξεις του άρθρου 9, 

παρ. 4 του ΠΔ 80/2016, η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί προς έγκριση σε επόμενη συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, οπότε θα έχει οριστικοποιηθεί και το ύψος της απαιτούμενης δαπάνης.  

Γ. Ο ΚΑΕ του προϋπολογισμού του 2021 θα ενισχυθεί ή θα δημιουργηθεί στην αμέσως επόμενη 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

 

 

 

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

Βαθμός Ασφαλείας: Αδιαβάθμητο 
Βαθμός Προτεραιότητας: Κοινό 
Χρόνος Διατήρησης: Τριετία 

ΑΔΑ: 629ΕΩΞΒ-ΡΤΔ
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