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Αρηζκός  752    

38
ε
 σλεδρίαζε  

Οηθολοκηθής Δπηηροπής Γήκοσ Παηρέφλ 

ηες 27
ες

 Οθηφβρίοσ 2020 

--------------------------- 

  

ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 27
ε
 Οθηφβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηε θαη ώρα 11:30, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 38/23-

10-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζφ ηειεδηάζθευες ζσλεδρίαζε ηες Οηθολοκηθής 

Δπηηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (33) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 3] 

Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 4] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 5] Ησάλλεο 

Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 6] Υξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 7] 

Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Οη θ.θ. Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο θαη Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό 

κέινο, εηζήιζαλ ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 εθηόο ηεο εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο ζέκαηνο (αξηζκόο απνθάζεσο 743/2020) 

Ο θ. Υξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 17
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 

761/2020).  

Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, Ηνπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό 

κέινο, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο θαη Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 

δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...………………………………………………….. 

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (7) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο,  

«Έγθξηζε ησλ όξσλ δηελέξγεηαο ηνπ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ θάησ ησλ νξίσλ 

ηνπ Ν.4412/2016 γηα ηελ αλάζεζε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Έξγα Τπνδνκήο 

Κηλεηώλ ηαζκώλ Μεηαθόξησζεο Απνξξηκκάησλ (ΜΑ)», πξνϋπνινγηζκνύ 867.968,91 

€, κε ΦΠΑ», (ζρεηηθό ην αξηζ. 15008/26-10-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε 

αξηζ. 14834/22-10-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ θαη 

Έξγσλ Τπνδνκήο – Γ/λζε Έξγσλ Τπνδνκήο – Σκήκα ρεδηαζκνύ θαη Σερληθήο 

Τπνζηήξημεο), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή – (δηα ηνπ θ. 

Γεκάξρνπ) - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε ησλ όξσλ δηελέξγεηαο ηνπ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ 

δηαγσληζκνύ θάησ ησλ νξίσλ ηνπ Ν.4412/2016 γηα ηελ αλάζεζε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ κε 

ηίηιν: «Έξγα Τπνδνκήο Κηλεηώλ ηαζκώλ Μεηαθόξησζεο Απνξξηκκάησλ (ΜΑ)», 

πξνϋπνινγηζκνύ 867.968,91 €, κε ΦΠΑ΄΄ - Έρνληαο ππ’ όςηλ: - 1. Σελ ππ’ αξ. 

519/27.07.2016 (ΑΓΑ: 7ΓΝΦΧΞΗ-ΓΞΒ) απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί έγθξηζεο 

ηεο ππ’ αξ. 12/2016 κειέηεο ηνπ Σκήκαηνο Οδνπνηίαο ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκήο θαη 

έγθξηζεο ππνβνιήο πξόηαζεο ζηελ πξόζθιεζε κε Α/Α ΟΠ: 1465, θαη θσδηθό:14.6i.26-

27.1 (ΑΓΑ: Χ2ΦΧ4653Ο7-ΡΓ0) πξνο έληαμε ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο Νν 

14 «ΓΗΑΣΖΡΖΖΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΠΡΟΑΓΧΓΖ ΣΖ 

ΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΠΟΡΧΝ (ΣΑΜΔΗΟ ΤΝΟΥΖ)» ηνπ ΔΠ «Τπνδνκέο 

Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε» 2014–2020 θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 

πιαίζην ηεο επελδπηηθήο πξνηεξαηόηεηαο 6i ηνπ ζεκαηηθνύ ζηόρνπ 6 ηνπ ΔΠ-ΤΜΔΠΔΡΑΑ 

– 2. Σελ κε αξ. πξση. νηθ. ΔΤΓ/ΔΠ ΤΜΔΠΔΡΑΑ 2114/05-03-2019 (ΑΓΑ: 68ΑΛ465ΥΗ8-

Χ7Ε) Απόθαζε Έληαμεο ηεο Πξάμεο «Γεκηνπξγία ηαζκνύ Μεηαθόξησζεο Απνβιήησλ 
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ζηε Ξεξόιαθθα Παηξώλ» κε Κσδηθό ΟΠ 5001285 & Κσδηθό Δλάξηζκνπ 

2019Δ27510004 ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ 

θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε 2014-2020» θαη ην επηθαηξνπνηεκέλν Σερληθό Γειηίν Πξάμεο σο 

πξνο ηελ αιιαγή ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ, από: «Αλαγθαζηηθόο ύλδεζκνο Γηαρείξηζεο 

ηεξεώλ Απνβιήησλ 1
εο

 Γηαρεηξηζηηθήο Δλόηεηαο Ννκνύ Αραΐαο» ζε: «ΤΝΓΔΜΟ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ (Τ.ΓΗ..Α.) Ν. ΑΥΑΨΑ» - 3. Σελ ππ’ αξ. 

166/22.03.2019 (ΑΓΑ: ΧΚΖΝΧΞΗ-ΦΟΝ) απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί 

απνδνρήο ρξεκαηνδόηεζεο-έληαμεο ηεο αλσηέξσ Πξάμεο – 4. Σελ από 18.06.2019 

επηθαηξνπνηεκέλε Πξνγξακκαηηθή ύκβαζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Πξάμεο κεηαμύ: α) 

ηνπ (πξώελ  Αλαγθαζηηθνύ πλδέζκνπ Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ 1
εο

 

Γηαρεηξηζηηθήο Δλόηεηαο Ννκνύ Αραΐαο θαη λπλ) πλδέζκνπ Γηαρείξηζεο ηεξεώλ 

Απνβιήησλ (Τ.ΓΗ..Α.) Ν. Αραΐαο (Κύξηνο ηνπ Έξγνπ σο θαζνιηθόο δηάδνρνο) θαη β) 

ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (Φνξέαο Τινπνίεζεο) (α.π.38052/18.06.2019) – 5. Σελ ππ’ αξ. 

15768/28.04.2020 ειεθηξνληθή ππνβνιή αηηήκαηνο-θαθέινπ γηα ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο 

δεκνπξάηεζεο ζην ΟΠ (Δ.Τ.Γ./Δ.Π.-Τ.ΜΔ.ΠΔΡ.Α.Α.) όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ηελ ππ’ 

αξ. 6833/04.08.2020 όκνηα – 6. Σελ ππ’ αξ. νηθ. ΔΤΓ/ΔΠ ΤΜΔΠΔΡΑΑ 6903/06-08-2020 

πξνέγθξηζε δεκνπξάηεζεο  ηνπ 1
νπ

 ππνέξγνπ: «Έξγα Τπνδνκήο Κηλεηώλ  ηαζκώλ 

Μεηαθόξησζεο Απνξξηκκάησλ (ΜΑ)»,ηεο αλσηέξσ πξάμεο κε Κσδηθό ΟΠ 5001285, 

Τ/Δ1 - αο ελεκεξώλνπκε όηη: - Από ην Σκήκα Οδνπνηίαο ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκήο 

ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ έρεη ζπληαρζεί ε ππ’ αξ. 12/2016 κειέηε γηα ην έξγν κε ηίηιν: «Έξγα 

Τπνδνκήο Κηλεηώλ ηαζκώλ Μεηαθόξησζεο Απνξξηκκάησλ (ΜΑ)», κε πξνϋπνινγηζκό 

699.974,93€ γηα εξγαζίεο θαη 167.993,98€ γηα Φ.Π.Α., ήηνη ζύλνιν εξγαζηώλ κε 

αλαζεώξεζε θαη Φ.Π.Α. αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 867.968,91€.Σν έξγν αθνξά ηελ 

θαηαζθεπή θαη παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία, ελόο ρώξνπ γηα ηελ ππνδνρή ιεηηνπξγίαο 

.Μ.Α., ηάζκεπζεο Ορεκάησλ θαη Δλαπόζεζεο Ογθσδώλ Τιηθώλ. Ζ επηιεγείζα ζέζε 

ηνπ έξγνπ ρσξνζεηείηαη ζε ειεύζεξν ηκήκα επί εθηάζεσο 440 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ 

ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ζηελ πεξηνρή ηνπ ΥΤΣΑ Παηξώλ, ζηε ζέζε 

΄΄Ξεξόιαθθα΄΄ Παηξώλ θαη αλήθεη ζηελ θαηεγνξία εξγαζηώλ Οδνπνηίαο & Ζ/Μ. - Σν έξγν 

ρξεκαηνδνηείηαη θαηά ην πνζό ησλ 861.529,74€ από Πηζηώζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ (θσδηθόο ελάξηζκνπ: 2019Δ27510004) θαη θαηά  ην πνζό 

ησλ6.439,17 € από Ίδηνπο Πόξνπο (πξώελ ΦΟΓΑ) λπλ ΤΓΗΑ θαη έρεη εθδνζεί ε ππ’ 

αξ.  1932/Βαπόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο (ΑΑΤ) κε α.π.14447/19.10.2020 (ΑΓΑ: 

Χ5Λ0ΧΞΗ-943)εηο βάξνο ηνπ Κ.Α.Δ. 64-7341.00003(νηθ. εη. 2020& 2021) ηνπ Γ. 

Παηξέσλ. - Ζ επηινγή ηνπ αλαδόρνπ δύλαηαη λα γίλεη κε Αλνηθηό Γηαγσληζκό κέζσ 

ΔΖΓΖ (Ζιεθηξνληθή δεκνπξαζία) ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο α) ηνπ άξ.27 ηνπ 

Ν.4412/2016 θαη β) ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ, ζα ππνβιεζεί ειεθηξνληθά κέζσ ΔΖΓΖ κε ην ζύζηεκα κε επηκέξνπο 

πνζνζηά έθπησζεο αλά νκάδα εξγαζηώλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 95 ηνπ Ν.4412/2016 κε 

θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή). - Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ - Παξαθαινύκε 

όπσο πξνβείηε, ζύκθσλα κε ηελ  παξ. ζ ηνπ άξ. 72 ηνπ Ν. 3852/2010 όπσο απηή 

αληηθαηαζηάζεθε από ηελ πεξίπη. α' ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 4674/20 (ΦΔΚ 

53/11.03.2020 ηεύρνο Α') - ζηελ έγθξηζε ησλ όξσλ δηελέξγεηαο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ 

δηαγσληζκνύ θάησ ησλ νξίσλ ηνπ Ν.4412/2016 κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή) ηνπ 

έξγνπ κε ηίηιν: «Έξγα Τπνδνκήο Κηλεηώλ ηαζκώλ Μεηαθόξησζεο Απνξξηκκάησλ 

(ΜΑ)»πξνϋπνινγηζκνύ 867.968,91€ κε Φ.Π.Α. – Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ 

Έξγνπ-Ζ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο, θ .Υξήζηνο Κνξδάο».- 

 

Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηνλ αξκόδην εηζεγεηή-
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Αληηδήκαξρν, έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζή ηνπ θαη ην ζρεηηθό ηεύρνο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ 

έξγνπ: κε ηίηιν: «Έξγα Τπνδνκήο Κηλεηώλ ηαζκώλ Μεηαθόξησζεο Απνξξηκκάησλ 

(ΜΑ)». 

Με ηε δηεπθξίληζε όηη θαηά ηελ ςεθνθνξία νη θ.θ. Ησάλλεο Σζηκπνύθεο θαη 

Θεόδσξνο Ξπιηάο δήισζαλ όηη ςεθίδνπλ «ιεσθό», ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 

4555/2018 ζύκθσλα κε ην νπνίν αλ θάπνην κέινο αρλεζεί ςήθν ή δώζεη ιεσθή υήθο, 

ιογίδεηαη φς παρόλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε, κόλν γηα ην ζρεκαηηζκό ηεο απαξηίαο, ηόζν ε 

άξλεζε ςήθνπ, όζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δελ σποιογίδοληαη ζηελ θαηακέηξεζε ζεηηθώλ 

θαη αξλεηηθώλ ςήθσλ, ε Οηθολοκηθή Δπηηροπή, 

 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 
(7 ζεηηθέο ςήθνη) 

 

 Λακβάλνληαο ππόςε: 

1. Σελ ππ’ αξ. 519/27.07.2016 (ΑΓΑ: 7ΓΝΦΧΞΗ-ΓΞΒ) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ πεξί έγθξηζεο ηεο ππ’ αξ. 12/2016 κειέηεο ηνπ Σκήκαηνο Οδνπνηίαο 

ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκήο θαη έγθξηζεο ππνβνιήο πξόηαζεο ζηελ πξόζθιεζε κε 

Α/Α ΟΠ: 1465 θαη θσδηθό:14.6i.26-27.1 (ΑΓΑ: Χ2ΦΧ4653Ο7-ΡΓ0) πξνο έληαμε 

ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο Νν 14 «ΓΗΑΣΖΡΖΖΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΠΡΟΑΓΧΓΖ ΣΖ ΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΥΡΖΖ ΣΧΝ 

ΠΟΡΧΝ (ΣΑΜΔΗΟ ΤΝΟΥΖ)» ηνπ ΔΠ «Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ 

θαηΑεηθόξνο Αλάπηπμε» 2014–2020 θαη ζπγθεθξηκέλα ζην πιαίζην ηεο επελδπηηθήο 

πξνηεξαηόηεηαο 6i ηνπ ζεκαηηθνύ ζηόρνπ 6 ηνπ ΔΠ-ΤΜΔΠΔΡΑΑ 

2. Σελ κε αξ. πξση. νηθ. ΔΤΓ/ΔΠ ΤΜΔΠΔΡΑΑ 2114/05-03-2019 (ΑΓΑ: 

68ΑΛ465ΥΗ8-Χ7Ε) Απόθαζε Έληαμεο ηεο Πξάμεο «Γεκηοσργία ηαζκού 

Μεηαθόρηφζες Αποβιήηφλ ζηε Ξερόιαθθα Παηρώλ» κε Κσδηθό ΟΠ 5001285 

& Κσδηθό Δλάξηζκνπ 2019Δ27510004 ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Τπνδνκέο 

Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε 2014-2020» θαη ην 

επηθαηξνπνηεκέλν Σερληθό Γειηίν Πξάμεο σο πξνο ηελ αιιαγή ηνπ Κπξίνπ ηνπ 

Έξγνπ, από: «Αλαγθαζηηθόο ύλδεζκνο Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ 1
εο

 

Γηαρεηξηζηηθήο Δλόηεηαο Ννκνύ Αραΐαο» ζε: «ΤΝΓΔΜΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ (Τ.ΓΗ..Α.) Ν. ΑΥΑΨΑ» 

3. Σελ ππ’ αξ. 166/22-03-2019 (ΑΓΑ: ΧΚΖΝΧΞΗ-ΦΟΝ) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ πεξί απνδνρήο ρξεκαηνδόηεζεο-έληαμεο ηεο αλσηέξσ Πξάμεο  

4. Σελ από 18.06.2019 επηθαηξνπνηεκέλε Πξνγξακκαηηθή ύκβαζε γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο Πξάμεο κεηαμύ: α) ηνπ (πξώελ  Αλαγθαζηηθνύ πλδέζκνπ 

Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ 1
εο

 Γηαρεηξηζηηθήο Δλόηεηαο Ννκνύ Αραΐαο θαη 

λπλ) πλδέζκνπ Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ (Τ.ΓΗ..Α.) Ν. Αραΐαο (Κύξηνο 

ηνπ Έξγνπ σο θαζνιηθόο δηάδνρνο) θαη β) ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (Φνξέαο 

Τινπνίεζεο) (α.π.38052/18.06.2019) 

5. Σελ ππ’ αξ. 15768/28.04.2020 ειεθηξνληθή ππνβνιή αηηήκαηνο-θαθέινπ γηα 

ρνξήγεζε πξνέγθξηζεο δεκνπξάηεζεο ζην ΟΠ (Δ.Τ.Γ./Δ.Π.-Τ.ΜΔ.ΠΔΡ.Α.Α.) 

όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ηελ ππ’ αξ. 6833/04.08.2020 όκνηα 

6. Σελ ππ’ αξ. νηθ. ΔΤΓ/ΔΠ ΤΜΔΠΔΡΑΑ 6903/06-08-2020 πξνέγθξηζε 

δεκνπξάηεζεο  ηνπ 1
νπ

 ππνέξγνπ: «Έργα Τποδοκής Κηλεηώλ  ηαζκώλ 

Μεηαθόρηφζες Απορρηκκάηφλ (ΜΑ)»,ηεο αλσηέξσ πξάμεο κε Κσδηθό ΟΠ 

5001285, Τ/Δ1 

 

θαη ζύκθσλα κε: 

1. Σν Ν.4412/2016 
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2. Σν άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020 άξζξν 40 παξ.1) 

 

Καηαρηίδεη θαη ζσληάζζεη ηνπο όξνπο ηνπ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ 

θάησ ησλ νξίσλ ηνπ Ν.4412/2016, ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Έργα Τποδοκής Κηλεηώλ 

ηαζκώλ Μεηαθόρηφζες Απορρηκκάηφλ (ΜΑ)», πξνϋπνινγηζκνύ 867.968,91 €, κε 

Φ.Π.Α., κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

κόλν βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή) θαη σπογράθεη ην ζρεηηθό ηεύρνο ηεο δηαθήξπμεο. 

Ζ επηινγή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη κε Αλνηθηό Γηαγσληζκό κέζσ ΔΖΓΖ 

(Ζιεθηξνληθή δεκνπξαζία) ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο α) ηνπ άξ.27 ηνπ Ν.4412/2016 θαη 

β) ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ θαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, 

ζα ππνβιεζεί ειεθηξνληθά κέζσ ΔΖΓΖ κε ην ζύζηεκα κε επηκέξνπο πνζνζηά 

έθπησζεο αλά νκάδα εξγαζηώλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 95 ηνπ Ν.4412/2016 κε 

θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή). 

 

 Επί τοσ θέματος διεσκρινίζονται τα κάτωθι: 

Από ην Σκήκα Οδνπνηίαο ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ έρεη  

ζπληαρζεί ε ππ’ αξ. 12/2016 κειέηε γηα ην έξγν κε ηίηιν: «Έργα Τποδοκής Κηλεηώλ 

ηαζκώλ Μεηαθόρηφζες Απορρηκκάηφλ (ΜΑ)», κε πξνϋπνινγηζκό 699.974,93 € γηα 

εξγαζίεο θαη 167.993,98 € γηα Φ.Π.Α., ήηνη ζύλνιν εξγαζηώλ κε αλαζεώξεζε θαη Φ.Π.Α. 

αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 867.968,91 €. Σν έξγν αθνξά ζηελ θαηαζθεπή θαη παξάδνζε ζε 

πιήξε ιεηηνπξγία, ελόο ρώξνπ γηα ηελ ππνδνρή ιεηηνπξγίαο .Μ.Α., ηάζκεπζεο 

Ορεκάησλ θαη Δλαπόζεζεο Ογθσδώλ Τιηθώλ. Ζ επηιεγείζα ζέζε ηνπ έξγνπ ρσξνζεηείηαη 

ζε ειεύζεξν ηκήκα επί εθηάζεσο 440 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ, ζηελ πεξηνρή ηνπ ΥΤΣΑ Παηξώλ, ζηε ζέζε ΄΄Ξεξόιαθθα΄΄ Παηξώλ θαη αλήθεη 

ζηελ θαηεγνξία εξγαζηώλ Οδνπνηίαο & Ζ/Μ.  

Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη θαηά ην πνζό ησλ 861.529,74 € από Πηζηώζεηο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ (θσδηθόο ελάξηζκνπ: 2019Δ27510004) θαη θαηά  

ην πνζό ησλ 6.439,17 € από Ίδηνπο Πόξνπο (πξώελ ΦΟΓΑ) λπλ ΤΓΗΑ θαη έρεη 

εθδνζεί ε ππ’ αξ. 1932/Β απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο (ΑΑΤ) κε 

α.π.14447/19.10.2020 (ΑΓΑ: Χ5Λ0ΧΞΗ-943) εηο βάξνο ηνπ Κ.Α.Δ. 64-7341.00003 (νηθ. 

εη. 2020 & 2021) ηνπ Γ. Παηξέσλ. 

 

 

        Ο Πρόεδρος                                     Σα σκκεηέτοληα Μέιε 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  
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