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Σηελ Πάηξα ζήκεξα, ηην 17η Μαρηίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 12:00, κεηά από
γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 10/13-32020, πξαγκαηνπνηήζεθε δια περιθοράς ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής Δπιηροπής,
ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ αξηζ. 55/11-3-2020 ΦΔΚ, ζην νπνίν δεκνζηεύζεθε ε Πξάμε
Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγονηα μέηρα ανηιμεηώπιζης ηων αρνηηικών ζσνεπειών
ηης εμθάνιζης ηοσ κορωναϊού COVID – 19 και ηης ανάγκης περιοριζμού ηης διάδοζής ηοσ»
ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3]
Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Αθξηβή Σακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο,
5] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 6] Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 7]
Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 8] Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 9] Ισάλλεο
Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 10] Πέηξνο Ψσκάο – ηαθηηθό κέινο θαη 11] Θεόδσξνο
Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, (ζηε ζέζε ηνπ θ. Νηθνιάνπ Παπαδεκάηνπ – ηαθηηθνύ
κέινπο).
…………………………………………...…………………………………………………..

Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, ζέηεη ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ην θαηεπείγνλ ζέκα, «Έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, θαζνξηζκόο ηνπ
ηξόπνπ εθηέιεζεο, θαηάξηηζε θαη ζύληαμε ησλ όξσλ ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Γηεζλή
Γεκόζηνπ Μεηνδνηηθνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ «Ναπαγνζσζηηθή θάιπςε
πνιπζύρλαζησλ παξαιηώλ Γήκνπ Παηξέσλ», έηνπο 2020», πξνϋπνινγηζκνύ
δαπάλεο 306.280,00€, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%, ζύκθσλα κε ηελ
αξηζ. 7/2020 κειέηε ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ», (ζρεηηθό
ην αξηζ. 3597/16-3-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 3587/16-3-2020
εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη
Μειεηώλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ
Δμνπιηζκνύ - Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ – Τκήκα Πξνκεζεηώλ θαη
Γεκνπξαζηώλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: -Τνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, θαζνξηζκόο ηνπ ηξόπνπ
εθηέιεζεο, θαηάξηηζε θαη ζύληαμε ησλ όξσλ ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Γηεζλή Γεκόζηνπ
Μεηνδνηηθνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ «Ναπαγνζσζηηθή θάιπςε πνιπζύρλαζησλ
παξαιηώλ Γήκνπ Παηξέσλ», έηνπο 2020», πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 306.280,00
επξώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%, ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ. 7/2020
κειέηε ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ΄΄ - Έρνληαο ππόςε: - 1.
ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/10 ‘όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3
ηνπ λ.4623/2019 (θεθ 134 Α΄/9-08-2019) – 2. ην άξζξν 27, ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ
54 θαη ην άξζξν 86 ηνπ λ. 4412/2016 – 3. ηελ αξηζ. 7/2020 κειέηεο ηεο Γ/λζεο
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ γηα «Ναπαγνζσζηηθή θάιπςε
πνιπζύρλαζησλ παξαιηώλ Γήκνπ Παηξέσλ, έηνπο 2020», ζπλνιηθνύ
πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 306.280,00€ (ζπκπεξ/λνπ ηνπ Φ.Π.Α.24%) ζε βάξνο ηνπ
Κ.Α. 35-6117.00021ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο
2020, κε ηελ αξηζ. πξση. 3.403/13-03-2020 Απόθαζε Αλάιεςεο Υπνρξέσζεο
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Β/838 (ΑΓΑ: ΨΣ3ΒΩΞΙ-9Υ9, ΑΓΑΜ: 19REQ006436278) θαη CPV 92332000-7
θαη παξαθαινύκε όπσο: - 1. Δγθξίλεηε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. 7/2020
κειέηε ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ γηα «Ναπαγνζσζηηθή
θάιπςε πνιπζύρλαζησλ παξαιηώλ Γήκνπ Παηξέσλ» - 2. Καηαξηίζεηε θαη
ζπληάμεηε ηνπο όξνπο εθηέιεζεο Ηιεθηξνληθνύ Γηεζλή Γεκόζηνπ Μεηνδνηηθνύ
Γηαγσληζκνύ πνπ αθνξά ηελ αλσηέξσ ππεξεζία, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ
πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο, γηα ην
ζύλνιν ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ, ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ζπλνιηθήο
δαπάλεο 306.280,00€ επξώ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%) θαη ππνγξάςηε ην
ζρεηηθό ηεύρνο δηαθήξπμεο – Ο Αληηδήκαξρνο Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο,
Δλέξγεηαο θαη Μειεηώλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη
Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ, θ. Νηθόιανο Αζπξάγθαζνο».Ζ Οικονομική Δπιηροπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, θήξπμε ην σο άλσ ζέκα
καηεπείγον, κε ηε δηεπθξίληζε όηη ν θ. Θεόδσξνο Ξπιηάο δήισζε όηη ςεθίδεη
«ιεπθό» θαη ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018 ζύκθσλα κε ην νπνίν
αλ θάπνην κέινο αρνηθεί ςήθν ή δώζει λεσκή υήθο, λογίζεηαι φς παρόν θαηά ηε
ζπλεδξίαζε, κόλν γηα ην ζρεκαηηζκό ηεο απαξηίαο, ηόζν ε άξλεζε ςήθνπ, όζν θαη
ε ιεπθή ςήθνο δεν σπολογίζονηαι ζηελ θαηακέηξεζε ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ
ςήθσλ,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
(10 ζεηηθέο ςήθνη)

Σύκθσλα κε:
1. Τν άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (άξζξν 3 ηνπ Ν. 4623/2019, άξζξν 10 παξ. 4
ηνπ Ν.4674/2020)
2. Τν άξζξν 27, ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 54 θαη ην άξζξν 86 ηνπ λ. 4412/2016
θαη ιακβάλνληαο ππόςε:
1. Τελ αξηζ. 7/2020 κειέηε ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ
γηα «Νασαγοζφζηική κάλσυη πολσζύτναζηφν παραλιών Γήμοσ
Παηρέφν, έηοσς 2020», ζσνολικού προϋπολογιζμού δαπάνης 306.280,00€
(ζπκπεξ/λνπ ηνπ Φ.Π.Α.24%) ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 35-6117.00021 ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2020, κε ηελ αξηζ.
πξση. 3.403/13-03-2020 Απόθαζε Αλάιεςεο Υπνρξέσζεο Β/838 (ΑΓΑ:
ΨΣ3ΒΩΞΙ-9Υ9, ΑΓΑΜ: 19REQ006436278) θαη CPV 92332000-7
1]
Δγκρίνει ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. 7/2020 κειέηεο ηεο Γ/λζεο
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ γηα ηε «Νασαγοζφζηική κάλσυη
πολσζύτναζηφν παραλιών Γήμοσ Παηρέφν», ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ
306.280,00€ (ζπκπεξ/λνπ ηνπ Φ.Π.Α.24%).
2]
Καηαρηίζει θαη ζσνηάζζει ηνπο όξνπο εθηέιεζεο ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Γηεζλή
Γεκόζηνπ Μεηνδνηηθνύ Γηαγσληζκνύ πνπ αθνξά ζηελ αλσηέξσ ππεξεζία, κε
θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά
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κόλν βάζεη ηηκήο, γηα ην ζύλνιν ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ θαη σπογράθει ην
ζρεηηθό ηεύρνο ηεο δηαθήξπμεο.
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