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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 15η Γεκεμβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:30, κεηά
από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 46/1112-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής
Δπιηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (21) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα
παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 3]
Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 4] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5]
Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 6] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 7] Νηθόιανο
Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο, 8] Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 9] Ισάλλεο
Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο θαη 10] Αζαλάζηνο Αζαλαζόπνπινο – αλαπιεξσκαηηθό
κέινο.
Ο θ. Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε ζπδήηεζε
ηνπ κνλαδηθνύ εθηόο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο ζέκαηνο (αξηζκόο απνθάζεσο 888/2020).
Ο θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε
θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 8νπ ζέκαηνο (αξηζκόο απνθάζεσο 895/2020).
O θ. Θεόδσξνο Ξπιηάο - αλαπιεξσκαηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά
ηε ζπδήηεζε ηνπ 8νπ ζέκαηνο (αξηζκόο απνθάζεσο 895/2020).
Η θα Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά
ηε ζπδήηεζε ηνπ 9νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 896/2020).
Ο θ. Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά
ηε ζπδήηεζε ηνπ 10νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 897/2020).
Ο θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, δελ κεηείρε ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη
θιήζεθε.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (15) ζέκα ηεο εκεξεζίαο
δηαηάμεσο, «Παξάηαζε ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 100
ηνπ Ν. 3852/2010, κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη ηνπ Γήκνπ Δξπκάλζνπ, γηα ηελ
«Παξαρώξεζε πξνο ρξήζε ελόο απνξξηκκαηνθόξνπ νρήκαηνο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ
γηα ηελ αληηκεηώπηζε αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ Δξπκάλζνπ»», (ζρεηηθό ην αξηζ.
17192/8-12-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 17122/8-12-2020
εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη
Μειεηώλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ
Δμνπιηζκνύ - Γ/λζε Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ
– Σκήκα Κίλεζεο Ορεκάησλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – (δηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) - Δληαύζα - ΘΔΜΑ:΄΄Δηζήγεζε
γηα ηελ παξάηαζε ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 100 ηνπ
Ν. 3852/10, κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη ηνπ Γήκνπ Δξπκάλζνπ, γηα ηελ
<<Παξαρώξεζε πξνο ρξήζε ελόο απνξξηκκαηνθόξνπ νρήκαηνο ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ Δξπκάλζνπ>>΄΄ - θ. Πξόεδξε, Με ηελ από 09-11-2020 (ΑΓΑ: ΧΤΓΧΞΙ–Μ1Μ) Πξνγξακκαηηθή ύκβαζε
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κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη ηνπ Γήκνπ Δξπκάλζνπ γηα ηελ <<Παξαρώξεζε
πξνο ρξήζε ελόο απνξξηκκαηνθόξνπ νρήκαηνο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ γηα ηελ
αληηκεηώπηζε αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ Δξπκάλζνπ>>, παξαρσξήζεθε ζην Γήκν
Δξπκάλζνπ από ην Γήκν Παηξέσλ έλα απνξξηκκαηνθόξν όρεκα γηα ρξνληθό
δηάζηεκα δύν (2) εηώλ. - Σν όρεκα ην νπνίν παξαρσξήζεθε κε ηελ αλσηέξσ
Πξνγξακκαηηθή ύκβαζε είλαη ην παξαθάησ: α/α ΑΡΙΘΜΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ
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-ύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ αλσηέξσ Πξνγξακκαηηθή ύκβαζε θαη
ζπγθεθξηκέλα ζην άξζξν 9 <<Γηάξθεηα ηζρύνο ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο>>
παξ. 9.2 δύλαηαη λα παξαηαζεί ν ρξόλνο δηάξθεηαο απηήο, κε ζρεηηθή απόθαζε θαη
ησλ δύν ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ κεηά από εηζήγεζε ηεο ΄΄Κνηλήο Δπηηξνπήο΄΄ ζηα
ζπιινγηθά όξγαλα. - Με ην αξ. 45700/01-10-2020 έγγξαθν, ν Γήκνο Δξπκάλζνπ
αηηείηαη ηελ παξάηαζε ηεο ζύκβαζεο γηα έλα (1) έηνο. - Με ηελ από 20-11-2020
εηζήγεζε ε νπνία επηζπλάπηεηαη, ε Κνηλή Δπηηξνπή εηζεγείηαη ηελ παξάηαζε ηεο
Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο γηα έλα (1) έηνο, κε ην ζθεπηηθό ηεο αληηκεηώπηζεο ησλ
έθηαθησλ θαη πηεζηηθώλ αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ Δξπκάλζνπ, πνπ πξνέθπςαλ: - α) ιόγσ
ζνβαξήο θαη αλεπαλόξζσηεο βιάβεο πνπ ππέζηε έλα από ηα δύν δηαζέζηκα
απνξξηκκαηνθόξα ηνπ, - β) ιόγσ ηεο αλαγθαηόηεηαο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ησλ
απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ ζην ΥΤΣΑ ηνπ Φιόθα. - ιακβάλνληαο ππόςε ηα
αλσηέξσ – εηζεγνύκαζηε - ηελ Παξάηαζε ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο γηα έλα
(1) ρξόλν γηα ην παξαθάησ απνξξηκκαηνθόξν όρεκα: α/α ΑΡΙΘΜΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ
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- Ο Αληηδήκαξρνο Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηώλ
Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ,
θ. Νηθόιανο Αζπξάγθαζνο».Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε
ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ,
ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
Λακβάλνληαο ππόςε ηα θάησζη:
1) Σελ από 09-11-2020 (ΑΓΑ: ΧΤΓΧΞΙ–Μ1Μ) Πξνγξακκαηηθή ύκβαζε
κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη ηνπ Γήκνπ Δξπκάλζνπ γηα ηελ
<<Παξαρώξεζε πξνο ρξήζε ελόο απνξξηκκαηνθόξνπ νρήκαηνο ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ Δξπκάλζνπ>>, κε ηελ
νπνία παξαρσξήζεθε ζην Γήκν Δξπκάλζνπ από ην Γήκν Παηξέσλ έλα
απνξξηκκαηνθόξν όρεκα γηα ρξνληθό δηάζηεκα δύν (2) εηώλ
2) Σν όρεκα ην νπνίν παξαρσξήζεθε κε ηελ αλσηέξσ Πξνγξακκαηηθή ύκβαζε
είλαη ην παξαθάησ:
α/α ΑΡΗΘΜΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ
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3) Σα αλαθεξόκελα ζηελ αλσηέξσ Πξνγξακκαηηθή ύκβαζε θαη ζπγθεθξηκέλα
ζην άρθρο 9 <<Γιάρκεια ιζτύος ηης Προγραμμαηικής ύμβαζης>> παρ.
9.2, ζύκθσλα κε ην νπνίν, δύλαηαη λα παξαηαζεί ν ρξόλνο δηάξθεηαο απηήο,
κε ζρεηηθή απόθαζε θαη ησλ δύν ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ κεηά από εηζήγεζε
ηεο ΄΄Κνηλήο Δπηηξνπήο΄΄ ζηα ζπιινγηθά όξγαλα
4) Σν αξ. 45700/01-10-2020 έγγξαθν, κε ην νπνίν ν Γήκνο Δξπκάλζνπ αηηείηαη
ηελ παξάηαζε ηεο ζύκβαζεο γηα έλα (1) έηνο
5) Σελ από 20-11-2020 εηζήγεζε ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εηζεγείηαη
ηελ παξάηαζε ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο γηα έλα (1) έηνο, κε ην
ζθεπηηθό ηεο αληηκεηώπηζεο ησλ έθηαθησλ θαη πηεζηηθώλ αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ
Δξπκάλζνπ, πνπ πξνέθπςαλ:
α) ιόγσ ζνβαξήο θαη αλεπαλόξζσηεο βιάβεο πνπ ππέζηε έλα από ηα δύν
δηαζέζηκα απνξξηκκαηνθόξα ηνπ,
β) ιόγσ ηεο αλαγθαηόηεηαο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ
Γήκνπ ζην ΥΤΣΑ ηνπ Φιόθα
Δγκρίνει, ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άξζξν
40 παξ.1) θαη ην άξζξν 100 ηνπ Ν. 3852/2010 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 179
ηνπ Ν. 4555/2018, ηελ παξάηαζε γηα έλα (1) ρξόλν, ηεο Πξνγξακκαηηθήο
ύκβαζεο, κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη ηνπ Γήκνπ Δξπκάλζνπ, γηα ηελ
«Παξαρώξεζε πξνο ρξήζε ελόο απνξξηκκαηνθόξνπ νρήκαηνο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ
γηα ηελ αληηκεηώπηζε αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ Δξπκάλζνπ»», γηα ην παξαθάησ
απνξξηκκαηνθόξν:
α/α ΑΡΗΘΜΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ
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Σα σμμεηέτονηα Μέλη
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ
ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΔΛΑ
ΑΘΑΝΑΗΟ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ
ΘΔΟΓΧΡΟ ΞΤΛΗΑ

