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Αριθμός  464    

27
η
 σνεδρίαζη  

Οικονομικής Δπιηροπής Γήμοσ Παηρέφν 

ηης 28
ης

 Ηοσλίοσ 2020 

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

  

ηελ Πάηξα ζήκεξα, ηην 28
η
 Ηοσλίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:00, κεηά απφ 

γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 27/24-7-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής 

Δπιηροπής, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ., ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλχζεο Πιέζζαο – Πξφεδξνο, 2] Αθξηβή ακνχξε-Βαγελά – ηαθηηθφ κέινο, 3] 

Ινπιία Γηαλληηζνπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 4] Γεψξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθφ κέινο, 5] 

Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο, 6] Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 7] Ισάλλεο 

Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, 8] Αζαλάζηνο Αζαλαζφπνπινο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο θαη 

9] Νηθφιανο Θενδσξφπνπινο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. 

Οη θ.θ. Φψηηνο Γεκαθφπνπινο, Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο, Νηθφιανο Παπαδεκάηνο 

θαη Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθά κέιε δελ ζπκκεηείραλ ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

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

ζπλεδξηάζεσο.  

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

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο, ζέηεη ππ’ φςηλ ησλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ην αξηζ. (7) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, θαηάξηηζε  

θαη ζχληαμε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη θαζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ δηεζλή αλνηθηνχ δεκφζηνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηηο Βειηηψζεηο - 

ζπληεξήζεηο, ραιηθνζηξσκέλσλ, αζθαιηνζηξσκέλσλ θαη ηζηκεληνζηξσκέλσλ νδψλ ηνπ 

Γήκνπ Παηξέσλ (κε κηζζσκέλα κεραλήκαηα)», (ζρεηηθφ ην αξηζ. 9698/22-7-2020 

δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 9558/20-7-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ 

Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο - Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ – 

Σκήκα Πξνκεζεηψλ θαη Γεκνπξαζηψλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. Πξφεδξν 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, θαηάξηηζε θαη 

ζχληαμε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη θαζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ δηεζλή αλνηθηνχ δεκφζηνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηηο Βειηηψζεηο - 

ζπληεξήζεηο, ραιηθνζηξσκέλσλ, αζθαιηνζηξσκέλσλ θαη ηζηκεληνζηξσκέλσλ νδψλ ηνπ 

Γήκνπ Παηξέσλ (κε κηζζσκέλα κεραλήκαηα)΄΄ - Λακβάλνληαο ππφςε: -*Σηο δηαηάμεηο ηεο 

παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α΄/30.6.2006 - «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα  

Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ») φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο 

παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 «Αλαδηαηππψζεηο άξζξσλ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα» ηνπ 

Ν. 3731/2008 (ΦΔΚ 263/η.Α’/23-12-2008) θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηπη. 38 ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 377 ηνπ Ν.4412/2016(ΦΔΚ 147/Α’/08.08.2016). - *Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 

ηνπ Ν.3852/2010(ΦΔΚ 87/Α΄/07.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

-*Σηο δηαηάμεηο ηνπ N.4270/2014 (ΦΔΚ143/Α’/28.06.2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ 

θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. -*Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 80/2016 

(ΦΔΚ 145/Α’/05.08.2016)«Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» φπσο ηζρχεη. -

*Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ 

θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» φπσο 

ΑΔΑ: ΨΤΦΖΩΞΙ-Ξ5Ζ



2 

 

ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. -*ην άξζξν 206 παξ.1 ηνπ Ν.4555/2018(Φ.Δ.Κ. 133/ηεχρνο 

Α'/19.07.2018): «Γελ απαηηείηαη απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ εθθίλεζε 

ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο έξγνπ, πξνκήζεηαο ή γεληθήο ππεξεζίαο. 

[…] -*ηελ αξηζ. 39788/31-07-2018 εγθχθιην ηνπ Τπ . Δζσηεξηθψλ "Γλσζηνπνίεζε 

δηαηάμεσλ ηνπ Ν .4555/2018" (Α 1́33). -*Σελ αξηζ. 54/04-03-2020 (ΑΓΑ:ΦΣΓΧΞΙ-ΣΒΓ) 

απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ «α) Έγθξηζε Πίλαθα ηνρνζεζίαο 

νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2020 Γήκνπ Παηξέσλ κε βάζε ηελ 

αξηζ. 1/2020 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ (ζρεηηθή ε αξηζ. 47/2020 απφθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο) θαη β) Έγθξηζε Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο (Ο.Π.Γ.) 

Γήκνπ Παηξέσλ, έηνπο 2020 πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο θαη ηνπο πίλαθεο 

ζηνρνζεζίαο ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ 

Πξνζψπσλ, έηνπο 2020 (ζρεηηθή ε αξηζ. 127/25-02-2020 κε ΑΓΑ: 6Υ6ΠΧΞΙ-073 

απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο). -*Σελ αξηζ. 43472/24-03-2020 (ΑΓΑ: 

ΦΡ52ΟΡ1Φ-ΞΦΛ) απφθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο & Ινλίνπ ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηεο αξηζ. 

54/04-03-2020 (ΑΓΑ:ΦΣΓΧΞΙ-ΣΒΓ) απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ αλαθνξηθά κε ηελ Έγθξηζε Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο (Ο.Π.Γ.) έηνπο 

2020. -*Σελ ππ’ αξηζ. 4/2020 κειέηε ηνπ Σκήκαηνο Απηεπηζηαζίαο Έξγσλ Τπνδνκήο ηεο 

Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκήο γηα «Βειηηψζεηο - ζπληεξήζεηο, ραιηθνζηξσκέλσλ, 

αζθαιηνζηξσκέλσλ & ηζηκεληνζηξσκέλσλ νδψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (κε κηζζσκέλα 

κεραλήκαηα)». -*Σν Πξσηνγελέο Αίηεκα κε ΑΓΑΜ: 20REQ006847178 ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ. -*Σε βεβαίσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο επί ηεο αλσηέξσ 

πξφηαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο, γηα ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ πνζνχ, ηε ζπλδξνκή ησλ 

πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΠΓ 80/2016 θαη ηε δέζκεπζε ζηo νηθείν 

Μεηξψν Γεζκεχζεσλ ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο κε α/α Β/1365 (ΑΓΑ:Χ0Τ8ΧΞΙ-ΔΒ4) ε 

νπνία αλέξρεηαη ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 399.924,80 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Φ.Π.Α. 24% θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 30-6233.00016 Ιδίσλ Πφξσλ θαη θαηαλέκεηε, γηα ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2020 πνζνχ ησλ 32.168,48 € κε Φ.Π.Α. 24%,  γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 

2021 πνζνχ 200.000,00 € κε Φ.Π.Α. 24% θαη γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2022 πνζνχ 

167.756,32 € κε Φ.Π.Α. 24%. -*Σν Δγθεθξηκέλν Αίηεκα κε ΑΓΑΜ: 20REQ006950712 

ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. -*Σελ αλαγθαηφηεηα ηνπ Γήκνπ γηα εθηέιεζε ηερληθψλ εξγαζηψλ 

(ζπληεξήζεηο νδψλ θαη πεδνδξνκίσλ, θαζαηξέζεηο, επηζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ θ.ι.π.) γηαηί 

δελ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ κε ην δηαζέζηκν ζηφιν κεραλεκάησλ έξγνπ, ηφζν γηαηί απηά 

δελ επαξθνχλ σο αξηζκφο, αιιά θαη γηαηί δελ δηαζέηεη ν Γήκνο φια ηα απαξαίηεηα 

κεραλήκαηα. -*Παξαθαινχκε φπσο: - 1. Δγθξίλεηε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 4/2020 

κειέηεο ηνπ Σκήκαηνο Απηεπηζηαζίαο Έξγσλ Τπνδνκήο ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκήο, γηα 

ηελ ζχλαςε δεκφζηαο ζχκβαζεο γηα «Βειηηψζεηο - ζπληεξήζεηο, ραιηθνζηξσκέλσλ, 

αζθαιηνζηξσκέλσλ & ηζηκεληνζηξσκέλσλ νδψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (κε κηζζσκέλα 

κεραλήκαηα) (παξ. 7 άξζξν 54 ηνπ Ν.4412/2016). - 2. Καηαξηίζεηε θαη ζπληάμεηε ηνπο 

φξνπο ηεο αξηζ. 4/2020 δηαθήξπμεο θαη λα ππνγξάςηε ην ζρεηηθφ ηεχρνο δηαθήξπμεο 

(άξζξν 72 ηνπ Ν. 3852/2010). - 3. Καζνξίζεηε ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο παξαπάλσ 

ππεξεζίαο, κε Ηιεθηξνληθφ Γηεζλή Αλνηθηφ Γεκφζην Μεηνδνηηθφ Γηαγσληζκφ θαη κε 

θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά αλά 

κεράλεκα, κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή αλά κεράλεκα, (άξζξν 86 ηνπ 

Ν.4412/2016). – Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. 

Υξήζηνο Κνξδάο».- 
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  Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, ηνλ αξκφδην εηζεγεηή-

Αληηδήκαξρν, είδε ηελ εηζήγεζή ηνπ, ηελ αξηζ. 4/2020 Μειέηε ηεο Γ/λζεο Έξγσλ 

Τπνδνκήο, Σκήκα Απηεπηζηαζίαο γηα «Βειηηψζεηο - ζπληεξήζεηο, ραιηθνζηξσκέλσλ, 

αζθαιηνζηξσκέλσλ θαη ηζηκεληνζηξσκέλσλ νδψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (κε κηζζσκέλα 

κεραλήκαηα)» θαη ην ζρεηηθφ ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 
 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

1. Σεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α΄/30.6.2006 - «Κχξσζε 

ηνπ Κψδηθα  Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ») φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 «Αλαδηαηππψζεηο άξζξσλ Γεκνηηθνχ 

θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα» ηνπ Ν. 3731/2008 (ΦΔΚ 263/η.Α’/23-12-2008) θαη ηηο 

δηαηάμεηο ηεο πεξηπη. 38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 

147/Α’/08.08.2016) 

2. Σνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 (άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019 θαη άξζξν 10 παξ. 4 

ηνπ Ν.4674/2020) 

3. Σνπ N. 4270/2014 (ΦΔΚ143/Α’/28.06.2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο 

θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 201/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ 

4. Σνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145/Α’/05.08.2016)«Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ  απφ ηνπο 

Γηαηάθηεο» φπσο ηζρχεη 

5. Σσλ άξζξσλ ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» φπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ 

6. Σνπ άξζξνπ 206 παξ.1 ηνπ Ν.4555/2018(Φ.Δ.Κ. 133/ηεχρνο Α'/19.07.2018): «Γελ 

απαηηείηαη απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο έξγνπ, πξνκήζεηαο ή γεληθήο ππεξεζίαο. […] 

7. Σεο αξηζ. 39788/31-07-2018 εγθπθιίνπ ηνπ Τπ . Δζσηεξηθψλ "Γλσζηνπνίεζε 

δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4555/2018" (Α 1́33) 

 

θαη ιακβάλνληαο ππφςε: 

1. Σελ αξηζ. 54/04-03-2020 (ΑΓΑ:ΦΣΓΧΞΙ-ΣΒΓ) απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ «α) Έγθξηζε Πίλαθα ηνρνζεζίαο νηθνλνκηθψλ 

απνηειεζκάησλ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2020 Γήκνπ Παηξέσλ κε βάζε ηελ αξηζ. 

1/2020 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ (ζρεηηθή ε αξηζ. 47/2020 απφθαζε 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο) θαη β) Έγθξηζε Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο 

(Ο.Π.Γ.) Γήκνπ Παηξέσλ, έηνπο 2020 πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο θαη 

ηνπο πίλαθεο ζηνρνζεζίαο ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 

θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ, έηνπο 2020 (ζρεηηθή ε αξηζ. 127/25-02-2020 κε 

ΑΓΑ: 6Υ6ΠΧΞΙ-073 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο) 

2. Σελ αξηζ. 43472/24-03-2020 (ΑΓΑ: ΦΡ52ΟΡ1Φ-ΞΦΛ) απφθαζε ηνπ πληνληζηή 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο & Ινλίνπ 

ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηεο αξηζ. 54/04-03-2020 (ΑΓΑ:ΦΣΓΧΞΙ-

ΣΒΓ) απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ αλαθνξηθά κε 

ηελ Έγθξηζε Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο (Ο.Π.Γ.) έηνπο 2020 

3. Σελ ππ’ αξηζ. 4/2020 κειέηε ηνπ Σκήκαηνο Απηεπηζηαζίαο Έξγσλ Τπνδνκήο ηεο 

Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκήο γηα «Βειηηψζεηο - ζπληεξήζεηο, ραιηθνζηξσκέλσλ, 
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αζθαιηνζηξσκέλσλ & ηζηκεληνζηξσκέλσλ νδψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (κε 

κηζζσκέλα κεραλήκαηα)» 

4. Σν Πξσηνγελέο Αίηεκα κε ΑΓΑΜ: 20REQ006847178 ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 

5. Σε βεβαίσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο επί ηεο αλσηέξσ 

πξφηαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο, γηα ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ πνζνχ, ηε ζπλδξνκή 

ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΠΓ 80/2016 θαη ηε δέζκεπζε ζηo 

νηθείν Μεηξψν Γεζκεχζεσλ ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο κε α/α Β/1365 

(ΑΓΑ:Χ0Τ8ΧΞΙ-ΔΒ4) ε νπνία αλέξρεηαη ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 399.924,80 €, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24% θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 30-6233.00016 

Ιδίσλ Πφξσλ θαη θαηαλέκεηαη, γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2020 πνζνχ ησλ 32.168,48 € 

κε Φ.Π.Α. 24%,  γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2021 πνζνχ 200.000,00 € κε Φ.Π.Α. 24% 

θαη γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2022 πνζνχ 167.756,32 € κε Φ.Π.Α. 24% 

6. Σν Δγθεθξηκέλν Αίηεκα κε ΑΓΑΜ: 20REQ006950712 ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 

7. Σελ αλαγθαηφηεηα ηνπ Γήκνπ γηα εθηέιεζε ηερληθψλ εξγαζηψλ (ζπληεξήζεηο νδψλ 

θαη πεδνδξνκίσλ, θαζαηξέζεηο, επηζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ θ.ι.π.) γηαηί δελ κπνξνχλ 

λα θαιπθζνχλ κε ην δηαζέζηκν ζηφιν κεραλεκάησλ έξγνπ, ηφζν γηαηί απηά δελ 

επαξθνχλ σο αξηζκφο, αιιά θαη γηαηί δελ δηαζέηεη ν Γήκνο φια ηα απαξαίηεηα 

κεραλήκαηα 

 

1] Δγκρίνει ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. 4/2020 κειέηεο ηνπ Σκήκαηνο 

Απηεπηζηαζίαο ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκήο, γηα ηελ ζχλαςε δεκφζηαο ζχκβαζεο γηα 

«Βειηηψζεηο - ζπληεξήζεηο, ραιηθνζηξσκέλσλ, αζθαιηνζηξσκέλσλ & 

ηζηκεληνζηξσκέλσλ νδψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (κε κηζζσκέλα κεραλήκαηα)» 

πξνυπνινγηζκνχ 399.924,80 €, ζκπ/λνπ Φ.Π.Α. 24%  (παξ. 7 άξζξν 54 ηνπ Ν.4412/2016). 

 

2]  Καηαρηίζει θαη ζσνηάζζει ηνπο φξνπο ηεο αξηζ. 4/2020 δηαθήξπμεο ηνπ 

Ηιεθηξνληθνχ Γηεζλή Αλνηθηνχ Γεκφζηνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα «Βεληιώζεις - 

ζσνηηρήζεις, ταλικοζηρφμένφν, αζθαληοζηρφμένφν & ηζιμενηοζηρφμένφν οδών 

ηοσ Γήμοσ Παηρέφν (με μιζθφμένα μητανήμαηα)», κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά αλά κεράλεκα, κφλν βάζεη ηηκήο 

(ρακειφηεξε ηηκή αλά κεράλεκα) θαη σπογράθει ην ζρεηηθφ ηεχρνο δηαθήξπμεο [άξζξν 72 

ηνπ Ν. 3852/2010 άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019 θαη άξζξν 10 παξ. 4 ηνπ Ν.4674/2020), άξζξν 

86 ηνπ Ν.4412/2016]. 

 

 

        Ο Πρόεδρος                                      Σα ζσμμεηέτονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ 

ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΝΗΚΟΛΑΟ ΘΔΟΓΩΡΟΠΟΤΛΟ 

ΑΔΑ: ΨΤΦΖΩΞΙ-Ξ5Ζ


		2020-07-28T15:22:46+0300
	Athens




