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ηελ Πάηξα θαη ζηελ αίθοσζα ηης Οικονομικής Δπιηροπής (κηίριο Λαδόποσλοσ), 

ζήκεξα, ηην 2
α
 Ηοσνίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 12:00, κεηά απφ γξαπηή πξφζθιεζε 

ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 19/29-5-2020,  

πξαγκαηνπνηήζεθε δια ζώζης ζσνεδρίαζη, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 

εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία ήιζαλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (19) ζέκαηα ηεο 

εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλχζεο Πιέζζαο – Πξφεδξνο, 2] Φψηηνο Γεκαθφπνπινο – Αληηπξφεδξνο, 3] 

Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο, 4] Αθξηβή ακνχξε-Βαγελά – ηαθηηθφ κέινο, 

5] Ινπιία Γηαλληηζνπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 6] Γεψξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθφ κέινο, 7] 

Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο, 8] Ισάλλεο Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, 9] Πέηξνο 

Φσκάο – ηαθηηθφ κέινο θαη 10] Θεφδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. 

Οη θ.θ. Νηθφιανο Παπαδεκάηνο θαη Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθά κέιε δελ ήιζαλ 

ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο.  

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

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (9) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

«Οξζή επαλάιεςε ηεο αξηζ. 294/2020 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο σο πξνο ην 

πνζφ αλάζεζεο», (ζρεηηθφ ην ππ’ αξηζ. 6475/29-5-2020 δηαβηβαζηηθφ ηνπ αλαπιεξσηή θ. 

Γεκάξρνπ θαη ε ππ’ αξηζ. 6426/29-5-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, 

Οηθνλνκηθψλ, Γηαρείξηζεο Πξνζφδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ θαη 

Ννκηθήο Τπεξεζίαο - Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ – Σκήκα Πξνκεζεηψλ θαη 

Γεκνπξαζηψλ) ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: – Σνλ θ. Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ:΄΄Οξζή Δπαλάιεςε ηεο αξηζ. 294/26-05-2020 (ΑΓΑ:ΦΣΤΑΧΞΙ-Γ52) 

απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ΄΄ - Έρνληαο ππφςε: -*ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α΄/07.06.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή 

ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» 

φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019 (ΦΔΚ 134/Α΄/09.08.2019) θαη κε 

ηελ παξ. 4α ηνπ Ν.4674/2020 (ΦΔΚ 53/Α΄/11.03.2020) «ηξαηεγηθή αλαπηπμηαθή 

πξννπηηθή ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ξχζκηζε δεηεκάησλ αξκνδηφηεηαο 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηζρχεη. -*ηελ αξηζ. 294/26-05-2020 κε 

ΑΓΑ:ΦΣΤΑΧΞΙ-Γ52 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ βάζε 

ηεο νπνίαο: - 1. εγθξίζεθε ε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, 

ιφγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο, ζχκθσλα κε: ην άξζξν 32 παξ.2 πεξ. γ ηνπ Ν4412/2016, 

ρσξίο λα πξνθχπηεη ππαηηηφηεηα ηνπ Γήκνπ θαη ην άξζξν 10 ηεο ΠΡΑΞΗ 

ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ (ΦΔΚ A’ 55/11.03.2020) Καηεπείγνπζεο δηαηάμεηο 

γηα ηε ιεηηνπξγία Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιήςεο κέηξσλ απνθπγήο 

ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, γηα ηελ θαηεπείγνπζα ππεξεζία «Κηεληαηξηθέο 

ππεξεζίεο κεξηθήο δηαρείξηζεο αδέζπνησλ δψσλ». – 2. εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ.1/2020 Μειέηεο ηεο Γηεχζπλζεο Σνπηθήο Οηθνλνκίαο-Σκήκα 

Γεσξγηθήο Αλάπηπμεο, - 3. εγθξίζεθε ην απφ 20/05/2020 Πξαθηηθφ ηνπ αξκνδίνπ 

γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ, γηα ηελ θαηεπείγνπζα ππεξεζία «Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο κεξηθήο 

δηαρείξηζεο αδέζπνησλ δψσλ», κε ζπλνιηθφ πνζφ αλάζεζεο 49.996,80 € κε Φ.Π.Α., - 4. 

Αλαηέζεθε ε ελ ιφγσ ππεξεζία ζηελ ηδηψηε θηελίαηξν ΝΑΚΟΤ Π.ΓΚΟΛΦΧ κε 

ΑΔΑ: ΨΡ23ΩΞΙ-Κ3Ρ



ζπλνιηθφ πνζφ αλάζεζεο 49.996,80 € κε Φ.Π.Α., φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ, 

θξίλνληαο ηελ πξνζθνξά ηεο ηερληθά άξηηα, ζχκθσλε κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηνλ 

ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο θαη – 5. εμνπζηνδνηήζεθε ν Γήκαξρνο γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο. - Παξαθαινχκε γηα ηελ: - Οξζή επαλάιεςε ηεο αξηζ. 

294/26-05-2020 κε ΑΓΑ: ΦΣΤΑΧΞΙ-Γ52 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο σο πξνο 

ην πνζφ αλάζεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην πνζφ 49.996,80 € ην νπνίν εθ παξαδξνκήο 

αλαγξάθεθε (πνζφ κειέηεο) ζην νξζφ 49.600,00 € (πνζφ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο). Καηά 

ηα ινηπά ηζρχεη ε αξηζ. 294/26-05-2020 κε ΑΓΑ: ΦΣΤΑΧΞΙ-Γ52 απφθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. – Ο Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, 

Οηθνλνκηθψλ, Γηαρείξηζεο Πξνζφδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ θαη 

Ννκηθήο Τπεξεζίαο, θ .Γηνλχζεο Πιέζζαο».- 

 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, ηελ εηζήγεζή ηνπ σο αξκφδηνπ 

εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειψλ. 

Με ηε δηεπθξίληζε φηη θαηά ηελ ςεθνθνξία ν θ. Θεφδσξνο Ξπιηάο δήισζε φηη 

ςεθίδεη «ιεπθφ» θαη ν θ. Ισάλλεο Σζηκπνχθεο δήισζε «απνρή» θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018 ζχκθσλα κε ην νπνίν αλ θάπνην κέινο  αρνηθεί ςήθν ή 

δώζει λεσκή ψήθο, λογίζεηαι ως παρόν θαηά ηε ζπλεδξίαζε, κφλν γηα ην ζρεκαηηζκφ 

ηεο απαξηίαο, ηφζν ε άξλεζε ςήθνπ, φζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δεν σπολογίζονηαι ζηελ 

θαηακέηξεζε ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ςήθσλ, η Οικονομική Δπιηροπή,   

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 
(8 ζεηηθέο ςήθνη) 

 

 ηελ αξηζ. 294/26-05-2020 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ: 

ΦΣΤΑΧΞΙ-Γ52) αλεγξάθε εθ παξαδξνκήο σο πνζφ αλάζεζεο γηα ηελ θαηεπείγνπζα 

ππεξεζία «Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο κεξηθήο δηαρείξηζεο αδέζπνησλ δψσλ», ν 

πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο 49.996,80 €, κε Φ.Π.Α, αληί ηνπ πνζνχ ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο 49.600,00 €, με Φ.Π.Α. πνπ είλαη θαη ην νξζφ.  

 

Χο εθ ηνχηνπ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή εγκρίνει ηελ νξζή επαλάιεςε ηεο αξηζ. 

294/26-05-2020 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ: ΦΣΤΑΧΞΙ-Γ52), σο πξνο 

ην πνζφ αλάζεζεο, ην νπνίν είλαη 49.600,00 €, με Φ.Π.Α. 

    

Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ε αριθ. 294/26-05-2020 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο. 

 

 

        Ο Πρόεδρος                                   Σα Παρόνηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  
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ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 
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ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΛΖ 

ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ 

ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ 
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