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Σηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 18
η
 Νοεμβρίοσ 2020, εκέξα Σεηάρηη θαη ώρα 11:30, 

κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 

41/13-11-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής 

Δπιηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθύθιην ηνπ ΥΠ.ΔΣ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (19) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

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

Αθξηβή Σακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 4] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5] 

Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 6] Ισάλλεο Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 7] 

Φξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, 8] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο θαη 9] Αζαλάζηνο Γνύξνο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

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

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 9
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 

828/2020). 

Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 

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

Χσκάο – ηαθηηθό κέινο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

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

ζπλεδξηάζεσο.  

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

Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (9) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο,  

«Μαηαίσζε δηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθπνίεζε κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθώλ 

νρεκάησλ/κεραλεκάησλ έξγνπ», (ζρεηηθό ην αξηζ. 15965/12-11-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. 

Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 9390/17-7-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Πξνγξακκαηηζκνύ, 

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηώλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο 

θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ - Γ/λζε Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη 

Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Τνλ θ. Πξόεδξν ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – (δηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) – Δληαύζα - ΘΔΜΑ:΄΄Μαηαίσζε 

δηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθπνίεζε κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθώλ νρεκάησλ/κεραλεκάησλ 

έξγνπ΄΄ - Έρνληαο ππ’ όςε: - 1. Τελ ππ’ αξ. 787/2018 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο Γήκνπ Παηξέσλ γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ όξσλ ηεο δεκνπξαζίαο γηα ηελ 

εθπνίεζε κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθώλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ. – 2. Τελ 

3334/2019 Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο Γεκνπξαζίαο θαη ην αληίζηνηρν από 31-3-2020 

Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γεκνπξαζηώλ, ζύκθσλα κε ην νπνίν θαηά ηελ 

δηεμαρζείζα δεκνπξαζία νπδείο ελδηαθεξόκελνο αγνξαζηήο εκθαλίζζεθε. – 3. Τελ 

5868/2020 Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο Δπαλαιεπηηθήο Γεκνπξαζίαο θαη ην αληίζηνηρν από 16-

6-2020 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γεκνπξαζηώλ, ζύκθσλα κε ην νπνίν θαηά 

ηελ δηεμαρζείζα επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία νπδείο ελδηαθεξόκελνο αγνξαζηήο 

εκθαλίζζεθε. – 4. Τν γεγνλόο όηη ην ειάρηζην όξην πξώηεο πξνζθνξάο είρε νξηζζεί ζηα 

κεδέλ (0) επξώ, ην νπνίν δελ επηηξέπεη ηελ επαλεθηίκεζε ησλ ππό εθπνίεζε εηδώλ. - 

Πξνθύπηεη όηη νη δύν δηεμαρζείζεο δεκνπξαζίεο (θύξηα θαη επαλαιεπηηθή) γηα ηελ 

εθπνίεζε κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθώλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ απέβεζαλ 

άγνλεο δηόηη νπδείο ελδηαθεξόκελνο αγνξαζηήο εκθαλίζζεθε, παξά ην γεγνλόο όηη ην 

ειάρηζην όξην πξώηεο πξνζθνξάο είρε νξηζζεί ζηα κεδέλ (0) επξώ. - Δλ όςεη ησλ αλσηέξσ 
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παξαθαινύκε λα εηζεγεζείηε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή: - Να θεξύμεη άγνλεο ηηο 

δηεμαρζείζεο δεκνπξαζίεο γηα ηελ εθπνίεζε κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθώλ νρεκάησλ θαη 

κεραλεκάησλ έξγνπ θαη λα καηαηώζεη ηελ δηαδηθαζία εθπνίεζεο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ 

εηδώλ. - Ο Αληηδήκαξρνο Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηώλ 

Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ, θ. 

Νηθόιανο Αζπξάγθαζνο».- 

 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή, κε ηε δηεπθξίληζε όηη από ηε ζπλεδξίαζε απνρώξεζε ν 

θ. Κνξδάο Φξήζηνο, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ 

αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 
 

 Λακβάλνληαο ππόςε ηα θάησζη: 

Τελ ππ’ αξ. 787/2018 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Παηξέσλ γηα 

ηνλ θαζνξηζκό ησλ όξσλ ηεο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθπνίεζε κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθώλ 

νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ. 

Τελ 3334/2019 Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο Γεκνπξαζίαο θαη ην αληίζηνηρν από 31-3-

2020 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γεκνπξαζηώλ, ζύκθσλα κε ην νπνίν θαηά ηελ 

δηεμαρζείζα δεκνπξαζία νπδείο ελδηαθεξόκελνο αγνξαζηήο εκθαλίζζεθε. 

Τελ 5868/2020 Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο Δπαλαιεπηηθήο Γεκνπξαζίαο θαη ην 

αληίζηνηρν από 16-6-2020 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γεκνπξαζηώλ, ζύκθσλα 

κε ην νπνίν θαηά ηελ δηεμαρζείζα επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία νπδείο ελδηαθεξόκελνο 

αγνξαζηήο εκθαλίζζεθε. 

Τν γεγνλόο όηη ην ειάρηζην όξην πξώηεο πξνζθνξάο είρε νξηζζεί ζηα κεδέλ (0) 

επξώ, ην νπνίν δελ επηηξέπεη ηελ επαλεθηίκεζε ησλ ππό εθπνίεζε εηδώλ. 

Οη δύν δηεμαρζείζεο δεκνπξαζίεο (θύξηα θαη επαλαιεπηηθή) γηα ηελ εθπνίεζε 

κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθώλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ απέβεζαλ άγνλεο δηόηη 

νπδείο ελδηαθεξόκελνο αγνξαζηήο εκθαλίζζεθε, παξά ην γεγνλόο όηη ην ειάρηζην όξην 

πξώηεο πξνζθνξάο είρε νξηζζεί ζηα κεδέλ (0) επξώ. 

 

  Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 

(Ν.4735/2020, άξζξν 40 παξ.1), κηρύζζει άγονες ηηο δηεμαρζείζεο δεκνπξαζίεο γηα ηελ 

εθπνίεζε κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθώλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ θαη εγκρίνει 

ηην μαηαίφζη ηεο δηαδηθαζίαο εθπνίεζεο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ εηδώλ.  

 

 

        Ο Πρόεδρος                                    Σα σμμεηέτονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

 

 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΓΟΤΡΟ 
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