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Σηην Πάηπα ζήμεπα, ηην 28
η
 Ηοσλίοσ 2020, ημέπα Σρίηη και ώρα 11:00, μεηά από 

γπαπηή ππόζκληζη ηος κ. Πποέδπος ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ, με απιθμό 27/24-7-

2020, ππαγμαηοποιήθηκε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής 

Δπιηροπής, ζύμθυνα με ηην απιθ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο ηος ΥΠ.ΔΣ., ζηην οποία 

ζςμμεηείσαν ηα παπακάηυ Μέλη ηηρ Δπιηποπήρ αςηήρ: 

1] Γιονύζηρ Πλέζζαρ – Ππόεδπορ, 2] Ακπιβή Σαμούπη-Βαγενά – ηακηικό μέλορ, 3] 

Ηοςλία Γιαννιηζοπούλος – ηακηικό μέλορ, 4] Γεώπγιορ Μαγιάκηρ – ηακηικό μέλορ, 5] 

Παναγιώηηρ Μελάρ – ηακηικό μέλορ, 6] Μαπία Φιλοπούλος – ηακηικό μέλορ, 7] Ηυάννηρ 

Τζιμπούκηρ – ηακηικό μέλορ, 8] Αθανάζιορ Αθαναζόποςλορ – αναπληπυμαηικό μέλορ και 

9] Νικόλαορ Θεοδυπόποςλορ – αναπληπυμαηικό μέλορ. 

Οι κ.κ. Φώηιορ Γημακόποςλορ, Ανδπέαρ Αθαναζόποςλορ, Νικόλαορ Παπαδημάηορ 

και Πέηπορ Χυμάρ – ηακηικά μέλη δεν ζςμμεηείσαν ζηη ζςνεδπίαζη, αν και κλήθηκαν.  

Αθού διαπιζηώθηκε νόμιμη απαπηία, ο κ. Ππόεδπορ κηπύζζει ηην έναπξη ηηρ 

ζςνεδπιάζευρ.  

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

 Σηη ζςνέσεια, ο κ. Ππόεδπορ, θέηει ςπ’ ότιν ηυν μελών ηηρ Οικονομικήρ 

Δπιηποπήρ ηο απιθ. (9) θέμα ηηρ ημεπηζίαρ διαηάξευρ, «Καηάπηιζη και ζύνηαξη ηυν 

όπυν ηηρ διακήπςξηρ με ηίηλο «Δκποίηζη εγκαηαλελειμμένυν οσημάηυν (Ο.Τ.Κ.Ε.) 

ενηόρ ηυν οπίυν ηος Γήμος Παηπέυν Νομού Ασαΐαρ»», (ζσεηικό ηο απιθ. 9798/24-

7-2020 διαβιβαζηικό ηος αναπληπυηή κ. Γημάπσος και η απιθ. 9753/23-7-2020 

ειζήγηζη ηος αναπληπυηή  κ. Ανηιδημάπσος Ππογπαμμαηιζμού, Πεπιβάλλονηορ, 

Δνέπγειαρ και Μελεηών Έπγυν Ππαζίνος, Καθαπιόηηηαρ, Ανακύκλυζηρ και 

Μησανολογικού Δξοπλιζμού - Γ/νζη Πεπιβάλλονηορ, Δνέπγειαρ και Ππαζίνος – 

Τμήμα Πεπιβάλλονηορ και Δνέπγειαρ), η οποία έσει υρ εξήρ: «Ππορ: - Την 

Οικονομική Δπιηποπή – (δια ηος κ. Γημάπσος) - ΘΔΜΑ:΄΄ Καηάπηιζη και ζύνηαξη 

ηυν όπυν ηηρ διακήπςξηρ με ηίηλο «Δκποίηζη εγκαηαλελειμμένυν οσημάηυν 

(Ο.Τ.Κ.Ε.) ενηόρ ηυν οπίυν ηος Γήμος Παηπέυν Νομού Ασαΐαρ»΄΄ - Έσονηαρ 

ςπότη ηιρ διαηάξειρ ηος Π.Γ. 270/81, ηος Ν. 3463/06 και ηος Ν.3852/10, 

παπακαλούμε όπυρ καηαπηίζεηε ηοςρ όποςρ και ζςνηάξεηε ηη διακήπςξη 

πλειοδοηικού διαγυνιζμού για ηην «Δκποίηζη εγκαηαλελειμμένυν οσημάηυν 

(Ο.Τ.Κ.Ε.) ενηόρ ηυν οπίυν ηος Γήμος Παηπέυν Νομού Ασαΐαρ» και ςπογπάτεηε 

ηο ζσεηικό ηεύσορ ηηρ διακήπςξηρ. - Ζ διενέπγεια ηος εν λόγυ διαγυνιζμού έσει 

εγκπιθεί με ηην ςπ’ απιθμό 95/2020 απόθαζη ηος Γ.Σ. ηηρ οποίαρ η νομιμόηηηα 

ηεκμαίπεηαι βάζει ηηρ με απ. ππυη. 71576/14.07.2020 ππάξηρ ηηρ Αποκενηπυμένηρ 

Γιοίκηζηρ Πελ/ζος, Γςηικήρ Δλλάδαρ & Ηονίος. - Δπίζηρ, ζαρ αποζηέλλοςμε 

ζςνημμένα ηην από Γ.Υ./17/07/2020 «Έκθεζη Δκηίμηζηρ κινηηών ππαγμάηυν 

Οσημάηυν – Γικύκλυν Μησανολογικού Δξοπλιζμού» ηος Γήμος Παηπέυν η οποία 

ζςνηάσθηκε από ηην απμόδια επιηποπή η οποία οπίζηηκε με ηην ςπ’ απιθμό 34/12-

02-2020 απόθαζη ηος Γημοηικού Σςμβοςλίος Παηπέυν (ΑΓΑ: Ψ7ΛΣΨΞΗ-4Β1) και 

με ηην ςπ’ απιθμό 11256/09.03.2020 Απόθαζη Γημάπσος, καθώρ και ςπόδειγμα ηηρ 

διακήπςξηρ. - Σςνημμένα: - 1. Έκθεζη Δκηίμηζηρ κινηηών ππαγμάηυν Οσημάηυν – 

Μησανολογικού Δξοπλιζμού – 2. Υπόδειγμα Γιακήπςξηρ – 3. Γιαβίβαζη 

ΑΔΑ: ΨΣΕ3ΩΞΙ-ΞΙΜ



Διζήγηζηρ Γημάπσος – Ο αναπληπυηήρ κ. Ανηιδημάπσος Ππογπαμμαηιζμού, 

Πεπιβάλλονηορ, Δνέπγειαρ και Μελεηών Έπγυν Ππαζίνος, Καθαπιόηηηαρ, 

Ανακύκλυζηρ και Μησανολογικού Δξοπλιζμού, κ. Φπήζηορ Κοπδάρ».- 

 

  Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθού άκοςζε ηον κ. Ππόεδπο, είδε ηην ειζήγηζη 

αναπληπυηή απμόδιος ειζηγηηή-Ανηιδημάπσος, ηο ζσεηικό ηεύσορ ηηρ διακήπςξηρ 

ηος διαγυνιζμού για ηην «Δκποίηζη εγκαηαλελειμμένυν οσημάηυν (Ο.Τ.Κ.Ε.) 

ενηόρ ηυν οπίυν ηος Γήμος Παηπέυν Νομού Ασαΐαρ» και ηα ζσεηικά επί ηος 

θέμαηορ έγγπαθα, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 
 

 Σύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Π.Γ. 270/81, ηος Ν. 3463/06 και ηος άπθπος 

72 ηος Ν.3852/10 (άπθπο 3 ηος Ν.4623/2019 και άπθπο 10 παπ. 4 ηος Ν.4674/2020) 

καηαρηίζει και ζσνηάζζει ηοςρ όποςρ ηηρ διακήπςξηρ ηος πλειοδοηικού 

διαγυνιζμού για ηην «Δκποίηζη εγκαηαλελειμμένφν οτημάηφν (Ο.Σ.Κ.Ε.) ενηός 

ηφν ορίφν ηοσ Γήμοσ Παηρέφν Νομού Αταΐας» και σπογράθει ηο ζσεηικό ηεύσορ 

ηηρ διακήπςξηρ.  

  

 Διευκρινίζεται ότι: 

 Ζ διενέπγεια ηος εν λόγυ διαγυνιζμού έσει εγκπιθεί με ηην ςπ’ απιθμό 

95/2020 απόθαζη ηος Γ.Σ. ηηρ οποίαρ η νομιμόηηηα ηεκμαίπεηαι βάζει ηηρ με απιθ. 

ππυη. 71576/14.07.2020 ππάξηρ ηηρ Αποκενηπυμένηρ Γιοίκηζηρ Πελ/ζος, Γςηικήρ 

Δλλάδαρ & Ηονίος.  

 Ζ απμόδια επιηποπή η οποία οπίζηηκε με ηην ςπ’ απιθμό 34/12-02-2020 

απόθαζη ηος Γημοηικού Σςμβοςλίος Παηπέυν (ΑΓΑ: Ψ7ΛΣΨΞΗ-4Β1) και με ηην 

ςπ’ απιθμό 11256/09.03.2020 Απόθαζη Γημάπσος, ζςνέηαξε ηην από 

Γ.Υ./17/07/2020 «Έκθεζη Δκηίμηζηρ κινηηών ππαγμάηυν Οσημάηυν – Γικύκλυν 

Μησανολογικού Δξοπλιζμού» ηος Γήμος Παηπέυν. 
 

 

        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: ΨΣΕ3ΩΞΙ-ΞΙΜ
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