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ηην Πάηπα ζήμεπα, ηην 28η Ηοσλίοσ 2020, ημέπα Σρίηη και ώρα 11:00, μεηά από
γπαπηή ππόζκληζη ηος κ. Πποέδπος ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ, με απιθμό 27/24-72020, ππαγμαηοποιήθηκε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής
Δπιηροπής, ζύμθυνα με ηην απιθ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο ηος ΤΠ.Δ., ζηην οποία
ζςμμεηείσαν ηα παπακάηυ Μέλη ηηρ Δπιηποπήρ αςηήρ:
1] Γιονύζηρ Πλέζζαρ – Ππόεδπορ, 2] Ακπιβή αμούπη-Βαγενά – ηακηικό μέλορ, 3]
Ιοςλία Γιαννιηζοπούλος – ηακηικό μέλορ, 4] Γεώπγιορ Μαγιάκηρ – ηακηικό μέλορ, 5]
Παναγιώηηρ Μελάρ – ηακηικό μέλορ, 6] Μαπία Φιλοπούλος – ηακηικό μέλορ, 7] Ιυάννηρ
Σζιμπούκηρ – ηακηικό μέλορ, 8] Αθανάζιορ Αθαναζόποςλορ – αναπληπυμαηικό μέλορ και
9] Νικόλαορ Θεοδυπόποςλορ – αναπληπυμαηικό μέλορ.
Οι κ.κ. Φώηιορ Γημακόποςλορ, Ανδπέαρ Αθαναζόποςλορ, Νικόλαορ Παπαδημάηορ
και Πέηπορ Φυμάρ – ηακηικά μέλη δεν ζςμμεηείσαν ζηη ζςνεδπίαζη, αν και κλήθηκαν.
Αθού διαπιζηώθηκε νόμιμη απαπηία, ο κ. Ππόεδπορ κηπύζζει ηην έναπξη ηηρ
ζςνεδπιάζευρ.
…………………………………………...…………………………………………………..
ηη ζςνέσεια, ο κ. Ππόεδπορ, θέηει ςπ’ ότιν ηυν μελών ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ
ηο απιθ. (6) θέμα ηηρ ημεπηζίαρ διαηάξευρ, «1) Έγκπιζη ηος απιθ. 9374/16-07-2020
Ππακηικού ηος απμόδιος Γνυμοδοηικού οπγάνος και 2. Μαηαίυζη και επανάλητη με
ηοςρ ίδιοςρ όποςρ ηος Ηλεκηπονικού Ανοικηού Γημόζιος Μειοδοηικού Γιαγυνιζμού για
ηην «Μίζθυζη σημικών ηοςαλεηών», πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 71.176,00 €,
ζςμπεπιλαμβανομένος ηος Φ.Π.Α. 24%, ζύμθυνα με ηην απιθ. 20/2020 μελέηη ηηρ
Γ/νζηρ Πεπιβάλλονηορ, Δνέπγειαρ & Ππαζίνος», (ζσεηικό ηο απιθ. 9821/24-7-2020
διαβιβαζηικό ηος αναπληπυηή κ. Γημάπσος και η απιθ. 9582/21-7-2020 ειζήγηζη ηος
αναπληπυηή κ. Ανηιδημάπσος Ππογπαμμαηιζμού, Πεπιβάλλονηορ, Δνέπγειαρ και
Μελεηών Έπγυν Ππαζίνος, Καθαπιόηηηαρ, Ανακύκλυζηρ και Μησανολογικού
Δξοπλιζμού – Γ/νζη Οικονομικών Τπηπεζιών – Σμήμα Ππομηθειών και Γημοππαζιών), η
οποία έσει υρ εξήρ: «Ππορ: - Σον κ. Ππόεδπο ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ - ΘΔΜΑ:΄΄1.
Έγκπιζη ηος απιθ. 9374/16-07-2020 Ππακηικού ηος απμόδιος Γνυμοδοηικού οπγάνος και
2. Μαηαίυζη και επανάλητη με ηοςρ ίδιοςρ όποςρ ηος Ηλεκηπονικού Ανοικηού Γημόζιος
Μειοδοηικού Γιαγυνιζμού για ηην «Μίζθυζη σημικών ηοςαλεηών», πποϋπολογιζμού
δαπάνηρ 71.176,00 εςπώ ζςμπεπιλαμβανομένος ηος Φ.Π.Α. 24%, ζύμθυνα με ηην απιθ.
20/2020 μελέηη ηηρ Γ/νζηρ Πεπιβάλλονηορ, Δνέπγειαρ & Ππαζίνος»΄΄ - Έσονηαρ ςπότη: 1. ηο άπθπο 72 ηος Ν.3852/10 όπυρ ανηικαηαζηάθηκε από ηην παπ. 1 ηος άπθπος 3 ηος
ν.4623/2019 (θεκ 134 Α΄/9-08-2019) και όπυρ ηποποποιήθηκε με ηο άπθπο 14 παπ. 1 ηος
Ν.4625/19 και με ηο Ν.4674/20 άπθπο 10 παπ. 4. – 2. ηος άπθπος 106 παπ. 1 πεπιπη. α και
παπ. 5 ηος ν. 4412/2016 (Α' 147) “Γημόζιερ ςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών και
Τπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)» - 3. ηην απιθ.
20/2020 μελέηη ηηρ Γ/νζηρ Πεπιβάλλονηορ, Δνέπγειαρ & Ππαζίνος για «Μίζθυζη
σημικών ηοςαλεηών», ζε βάπορ ηος Κ.Α. 35-6236.00002 ηος πποϋπολογιζμού ηος Γήμος
Παηπέυν, ζςνολικού πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 71.176,00€ (ζςμπεπ/νος ηος Φ.Π.Α.24%)
πος καηανέμεηαι υρ ακολούθυρ: -*για ηο οικονομικό έηορ 2020 ποζό 46.667,20€
(ζςμπεπ/νος ηος Φ.Π.Α.24%) με ηην απιθ. ππυη. 7.100/16-06-2020 Απόθαζη Ανάλητηρ
Τποσπέυζηρ Β/1.198 με ΑΓΑ:Φ44ΓΧΞΙ-Ρ94 ΑΓΑΜ: 20REQ006867802 και CPV
24955000-3 -*για ηο οικονομικό έηορ 2021 ποζό 24.505,80€(ζςμπεπ/νος ηος Φ.Π.Α.24%)
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– 4. ηην απιθ. 364/16-06-2020 απόθαζη ηηρ Ο.Δ. (με ΑΓΑ: ΧΧ0ΦΧΞΙ-ΤΗ5) με ηην οποία
εγκπίθηκαν οι ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ και καθοπίζηηκαν οι όποι ηηρ διακήπςξηρ ηος
διαγυνιζμού «Μίζθυζη σημικών ηοςαλεηών» - 5. ηιρ αναπηήζειρ ηηρ Μελέηηρ –
Γιακήπςξηρ – Πποκήπςξηρ ηηρ ανυηέπυ ςπηπεζίαρ ζηο ΚΗΜΓΗ με ΑΓΑΜ
20PROC006920389, ζηο ΔΗΓΗ με ζςζηημικό απιθμό 93731, ζηο Portal ηος Γήμος και
ζηο Σοπικό Σύπο (ημεπήζιο και εβδομαδιαίο) – 6. ηην απιθ. 25241/22-06-2020
Πποκήπςξη ηος ειρ ηο θέμα διαγυνιζμού ζύμθυνα με ηην οποία καηαληκηική ημεπομηνία
ςποβολήρ πποζθοπών είναι η 12/07/2020 και ώπα 15.00 και ημεπομηνία ηλεκηπονικήρ
αποζθπάγιζηρ η 16/07/2020 και ώπα 10.00 – 7. ηο απιθ. 9374/16-07-2020 Ππακηικό ηος
Γνυμοδοηικού Οπγάνος με ηο οποίο πποηείνει ομόθυνα ηην επανάλητη ηος διαγυνιζμού
με ηοςρ ίδιοςρ όποςρ διόηι δεν καηαηέθηκε καμία πποζθοπά και επομένυρ ο διαγυνιζμόρ
καηέζηη άγονορ - παπακαλούμε όπυρ: - 1. Δγκπίνεηε ηο απιθ. 9374/16-07-2020 Ππακηικό
ηος Γνυμοδοηικού Οπγάνος και – 2. Αποθαζίζεηε ηην μαηαίυζη ηηρ διαδικαζίαρ και
επανάλητη ηος διαγυνιζμού με ηοςρ ίδιοςρ όποςρ ηηρ Γιακήπςξηρ ηηρ απιθ. 20/2020
μελέηηρ ηηρ Γ/νζηρ Πεπιβάλλονηορ, Δνέπγειαρ & Ππαζίνος για ηην «Μίζθυζη σημικών
ηοςαλεηών», ζε βάπορ ηος Κ.Α. 35-6236.00002 ηος πποϋπολογιζμού ηος Γήμος Παηπέυν,
ζςνολικού πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 71.176,00 € (ζςμπεπ/νος ηος Φ.Π.Α.24%). – Ο
αναπληπυηήρ κ. Ανηιδημάπσος Ππογπαμμαηιζμού, Πεπιβάλλονηορ, Δνέπγειαρ και
Μελεηών Έπγυν Ππαζίνος, Καθαπιόηηηαρ, Ανακύκλυζηρ και Μησανολογικού
Δξοπλιζμού, κ. Υπήζηορ Κοπδάρ».Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθού άκοςζε ηον κ. Ππόεδπο, ηην αναπληπώηπια
Ππόεδπο ηος Γνυμοδοηικού Οπγάνος, είδε ηην ειζήγηζη ηος αναπληπυηή απμόδιος
ειζηγηηή-Ανηιδημάπσος και ηο απιθ. 9374/16-7-2020 Ππακηικό ηος Γνυμοδοηικού
Οπγάνος,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
ύμθυνα με:
1. Σο άπθπο 72 ηος Ν.3852/2010 (άπθπο 3 ηος Ν.4623/2019 και άπθπο 10 παπ. 4 ηος
Ν.4674/2020)
2. Σο άπθπο 106 παπ. 1 πεπιπη. α και παπ. 5 ηος ν. 4412/2016 (Α' 147) “Γημόζιερ
ςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών και Τπηπεζιών (πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ
2014/24/ ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)»
και λαμβάνονηαρ ςπότη:
1. Σην απιθ. 20/2020 μελέηη ηηρ Γ/νζηρ Πεπιβάλλονηορ, Δνέπγειαρ & Ππαζίνος για
«Μίζθφζη τημικών ηοσαλεηών», ζε βάπορ ηος Κ.Α. 35-6236.00002 ηος
πποϋπολογιζμού ηος Γήμος Παηπέυν, ζςνολικού πποϋπολογιζμού δαπάνηρ
71.176,00 € (ζςμπεπ/νος ηος Φ.Π.Α.24%) πος καηανέμεηαι υρ ακολούθυρ:
 για ηο οικονομικό έηορ 2020 ποζό 46.667,20 € (ζςμπεπ/νος ηος Φ.Π.Α.24%) με
ηην απιθ. ππυη. 7.100/16-06-2020 Απόθαζη Ανάλητηρ Τποσπέυζηρ Β/1.198
με ΑΓΑ:Φ44ΓΧΞΙ-Ρ94 ΑΓΑΜ: 20REQ006867802 και CPV 24955000-3
 για ηο οικονομικό έηορ 2021 ποζό 24.505,80 € (ζςμπεπ/νος ηος Φ.Π.Α.24%)
2. Σην απιθ. 364/16-06-2020 απόθαζη ηηρ Ο.Δ. (με ΑΓΑ: ΧΧ0ΦΧΞΙ-ΤΗ5) με ηην
οποία εγκπίθηκαν οι ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ και καθοπίζηηκαν οι όποι ηηρ
διακήπςξηρ ηος διαγυνιζμού «Μίζθυζη σημικών ηοςαλεηών»
3. Σιρ αναπηήζειρ ηηρ Μελέηηρ – Γιακήπςξηρ – Πποκήπςξηρ ηηρ ανυηέπυ ςπηπεζίαρ
ζηο ΚΗΜΓΗ με ΑΓΑΜ 20PROC006920389, ζηο ΔΗΓΗ με ζςζηημικό απιθμό
93731, ζηο Portal ηος Γήμος και ζηο Σοπικό Σύπο (ημεπήζιο και εβδομαδιαίο)
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4. Σην απιθ. 25241/22-06-2020 Πποκήπςξη ηος ειρ ηο θέμα διαγυνιζμού ζύμθυνα με
ηην οποία καηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ πποζθοπών είναι η 12η/07/2020 και
ώπα 15.00 και ημεπομηνία ηλεκηπονικήρ αποζθπάγιζηρ η 16η/07/2020 και ώπα
10.00
5. Σο απιθ. 9374/16-07-2020 Ππακηικό ηος Γνυμοδοηικού Οπγάνος με ηο οποίο
πποηείνει ομόθυνα ηην επανάλητη ηος διαγυνιζμού με ηοςρ ίδιοςρ όποςρ διόηι δεν
καηαηέθηκε καμία πποζθοπά και επομένυρ ο διαγυνιζμόρ καηέζηη άγονορ
1]

Δγκρίνει ηο απιθ. 9374/16-07-2020 Ππακηικό ηος Γνυμοδοηικού Οπγάνος.

2]
Δγκρίνει ηην μαηαίυζη ηηρ διαδικαζίαρ και ηην επανάλητη ηος διαγυνιζμού για
ηην «Μίζθυζη σημικών ηοςαλεηών», με ηοςρ ίδιοςρ όποςρ ηηρ Γιακήπςξηρ ηηρ απιθ.
20/2020 μελέηηρ ηηρ Γ/νζηρ Πεπιβάλλονηορ, Δνέπγειαρ & Ππαζίνος, ζςνολικού
πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 71.176,00 € (ζςμπεπ/νος ηος Φ.Π.Α.24%), ζε βάπορ ηος Κ.Α.
35-6236.00002 ηος πποϋπολογιζμού ηος Γήμος Παηπέυν.
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