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ες

 Ηοσλίοσ 2020 

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

  

Σηελ Πάηξα θαη ζηελ αίζοσζα ηες Οηθολοκηθής Δπηηροπής (θηίρηο Λαδόποσιοσ), 

ζήκεξα, ηελ 11
ε
 Ηοσλίοσ 2020, εκέξα Πέκπηε θαη ώρα 12:00, κεηά από γξαπηή 

πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 20/5-6-2020,  

πξαγκαηνπνηήζεθε δηα δώζες ζσλεδρίαζε, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 

εγθύθιην ηνπ ΥΠ.ΔΣ. ζηελ νπνία ήιζαλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (14) 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] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 7] Μαξία 

Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 8] Ισάλλεο Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 9] Αζαλάζηνο 

Αζαλαζόπνπινο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, 10] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο θαη 11] Φαξάιακπνο Σηαλίηζαο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Η θα Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 εθηόο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο ζέκαηνο (αξηζκόο απνθάζεσο 

342/2020). 

Ο θ. Ισάλλεο Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 347/2020). 

Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο θαη Πέηξνο Χσκάο – 

ηαθηηθά κέιε δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε, 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, 

«Έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, θαζνξηζκόο, θαηάξηηζε θαη ζύληαμε ησλ όξσλ ηνπ 

Σπλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ «1. Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ γηα  επηζθεπή θαη 

ζπληήξεζε θάδσλ & 2. Υπεξεζία Σπληήξεζε θαη επηζθεπή ηξνρήιαησλ κεηαιιηθώλ 

θάδσλ απνξξηκκάησλ», (ζρεηηθό ην ππ’ αξηζ. 6835/5-6-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. 

Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 6319/28-5-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ 

Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηώλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, 

Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ - Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ – 

Τκήκα Πξνκεζεηώλ θαη Γεκνπξαζηώλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο –Τνλ θ. Πξόεδξν ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - Δληαύζα - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, 

θαζνξηζκόο, θαηάξηηζε θαη ζύληαμε ησλ όξσλ ηνπ Σπλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ 

«1.Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ γηα  επηζθεπή θαη ζπληήξεζε θάδσλ & 2. Υπεξεζία 

Σπληήξεζε θαη επηζθεπή ηξνρήιαησλ κεηαιιηθώλ θάδσλ απνξξηκκάησλ». -Λακβάλνληαο 

ππόςε: *Τν άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/10  όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη -*Τν άξζξν 117 

παξ.5 ηνπ Ν.4412/2016 (Σπλνπηηθόο Γηαγσληζκόο) -*ην Π.Γ.80/16 «Αλάιεςε 

ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο» -*ηελ αξηζ. 4/2020 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο, 

Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ γηα ηελ «1.Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ γηα 

επηζθεπή θαη ζπληήξεζε θάδσλ & 2. Υπεξεζία Σπληήξεζε θαη επηζθεπή ηξνρήιαησλ 
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κεηαιιηθώλ θάδσλ απνξξηκκάησλ», ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 49.339,48 επξώ 

(ζπκπ/λνπ  Φ.Π.Α. 24% ). -Η ρξεκαηνδόηεζε ζα γίλεη ζε βάξνο ησλ θάησζη Κ.Α. ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ  ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2020: -ΟΜΑΓΑ 1. ζηνλ 

Κ.Α.20-6672.01102 ΑΝΤΑΠΟΓΟΤΙΚΑ, πνζνύ 24.552,00 €  κε ηελ αξηζ. πξση. 4.870/08-

05-2020 Β/1000  Απόθαζε Αλάιεςεο Υπνρξέσζεο  (ΑΓΑ: 6ΘΞΥΨΞΙ-ΔΤΥ, ΑΓΑΜ: 

20REQ006671208) θαη CPV  34913000-0 -ΟΜΑΓΑ 2. ζηνλ Κ.Α. 20-6265.00101 

ΑΝΤΑΠΟΓΟΤΙΚΑ, πνζνύ 24.787,48 €  κε ηελ αξηζ. πξση. 4.870/08-05-2020 Β/1001 

Απόθαζε Αλάιεςεο Υπνρξέσζεο  (ΑΓΑ: ΨΘ6ΠΨΞΙ-ΚΨΠ, ΑΓΑΜ: 20REQ006671208) 

θαη CPV  50000000-5 -Παξαθαινύκε όπσο: -1. εγθξίλεηε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

αξηζ. 4/2020 Μειέηεο ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ 

Δμνπιηζκνύ γηα ηελ ««1.Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ γηα επηζθεπή θαη ζπληήξεζε θάδσλ & 

2. Υπεξεζία Σπληήξεζε θαη επηζθεπή ηξνρήιαησλ κεηαιιηθώλ θάδσλ απνξξηκκάησλ», 

ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 49.339,48 επξώ (ζπκπ/λνπ Φ.Π.Α. 24% ) θαη -2. θαηαξηίζεηε 

θαη ζπληάμεηε ηνπο όξνπο εθηέιεζεο ηνπ Σπλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ πνπ αθνξά ζηελ ελ 

ιόγσ Πξνκήζεηα κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο αλά ηκήκα, όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 86 ηνπ 

Ν.4412/2016 θαη ζηνλ ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηεο κειέηεο (ρακειόηεξε ηηκή ζην 

ζύλνιν ηνπ θάζε ηκήκαηνο) θαη ππνγξάςηε ην ζρεηηθό ηεύρνο δηαθήξπμεο. -Ο 

Αληηδήκαξρνο Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηώλ Έξγσλ 

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

Αζπξάγθαζνο».- 

 

Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηνλ αξκόδην εηζεγεηή – 

Αληηδήκαξρν, είδε ηελ εηζήγεζή ηνπ θαη ην ζρεηηθό ηεύρνο ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ ««1. 

Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ γηα επηζθεπή θαη ζπληήξεζε θάδσλ & 2. Υπεξεζία 

Σπληήξεζε θαη επηζθεπή ηξνρήιαησλ κεηαιιηθώλ θάδσλ απνξξηκκάησλ»», 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

        Σύκθσλα κε: 

1. Τν άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019 θαη ην άξζξν 10 παξ. 4 

ηνπ Ν.4674/2010) 

2. Τν άξζξν 117 παξ.5 ηνπ Ν.4412/2016 (Σπλνπηηθόο Γηαγσληζκόο) 

3. Τν Π.Γ.80/16 «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο» 

 

θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηα θάησζη: 

1. Τελ αξηζ. 4/2020 κειέηε ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη 

Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ γηα ηελ «1. Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ γηα επηζθεπή 

θαη ζπληήξεζε θάδσλ & 2. Υπεξεζία Σπληήξεζε θαη επηζθεπή ηξνρήιαησλ 

κεηαιιηθώλ θάδσλ απνξξηκκάησλ», ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 

49.339,48 € (ζπκπ/λνπ  Φ.Π.Α. 24%) 

Ζ τρεκαηοδόηεζε ζα γίλεη ζε βάρος ηωλ θάηωζη Κ.Α. ηοσ προϋποιογηζκού ηοσ 

Γήκοσ Παηρέωλ, Οηθολοκηθού Έηοσς 2020: 

ΟΜΑΓΑ 1. ζηνλ Κ.Α.20-6672.01102 ΑΝΤΑΠΟΓΟΤΙΚΑ, πνζνύ 24.552,00€ κε 

ηελ αξηζ. πξση. 4.870/08-05-2020 Β/1000 Απόθαζε Αλάιεςεο Υπνρξέσζεο 

(ΑΓΑ: 6ΘΞΥΨΞΙ-ΔΤΥ, ΑΓΑΜ: 20REQ006671208) θαη CPV  34913000-0  
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ΟΜΑΓΑ 2. ζηνλ Κ.Α. 20-6265.00101 ΑΝΤΑΠΟΓΟΤΙΚΑ, πνζνύ 24.787,48€ κε 

ηελ αξηζ. πξση. 4.870/08-05-2020 Β/1001 Απόθαζε Αλάιεςεο Υπνρξέσζεο 

(ΑΓΑ: ΨΘ6ΠΨΞΙ-ΚΨΠ, ΑΓΑΜ: 20REQ006671208) θαη CPV 50000000-5 

 

1] Δγθρίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ππ’ αξηζ. 4/2020 κειέηεο ηνπ Τκήκαηνο 

Σρεδηαζκνύ Μειεηώλ θαη Διέγρνπ ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη 

Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ γηα ηελ «1. Προκήζεηα αληαιιαθηηθώλ γηα επηζθεσή θαη 

ζσληήρεζε θάδωλ & 2. Τπερεζία σληήρεζε θαη επηζθεσή ηροτήιαηωλ κεηαιιηθώλ 

θάδωλ απορρηκκάηωλ», ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 49.339,48 € (ζπκπ/λνπ 

Φ.Π.Α. 24%). 

 

2]  Καηαρηίδεη θαη ζσληάζζεη ηνπο όξνπο εθηέιεζεο ηνπ Σπλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ 

πνπ αθνξά ζηελ ελ ιόγσ Πξνκήζεηα, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 

από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο αλά ηκήκα, όπσο νξίδεηαη 

ζην άξζξν 86 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ζηνλ ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηεο κειέηεο 

(τακειόηερε ηηκή ζηο ζύλοιο ηοσ θάζε ηκήκαηος) θαη σπογράθεη ην ζρεηηθό ηεύρνο 

ηεο δηαθήξπμεο. 

 

   

  

        Ο Πρόεδρος                                      Σα Παρόληα Μέιε 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΣΑΝΗΣΑ 
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