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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 4

η
 Ασγούζηοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:00, κεηά 

απφ γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 28/31-7-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζω ηηλεδιάζκεψης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής 

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

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (22) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλχζεο Πιέζζαο – Πξφεδξνο, 2]  Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο, 3] 

Γεψξγηνο Μαγηάθεο - ηαθηηθφ κέινο, 4] Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο, 5] Ισάλλεο 

Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, 6] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθφ κέινο,  7] Υξήζηνο Κνξδάο- 

αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, 8] Αζαλάζηνο Αζαλαζφπνπινο - αλαπιεξσκαηηθφ κέινο θαη 9] 

Νηθφιανο Θενδσξφπνπινο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. 

Η θα Αθξηβή ακνχξε-Βαγελά – ηαθηηθφ κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 482/2020). 

Οη θ.θ. Φψηηνο Γεκαθφπνπινο- Αληηπξφεδξνο, Ινπιία Γηαλληηζνπνχινπ- ηαθηηθφ 

κέινο, Νηθφιανο Παπαδεκάηνο– ηαθηηθφ κέινο θαη Μαξία Φηινπνχινπ- ηαθηηθφ κέινο,  

δελ ζπκκεηείραλ 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. (12) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

«1) Έγθξηζε ηνπ απφ 16-07-2020 πξαθηηθνχ ηνπ αξκφδηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ θαη 2) 

Μαηαίσζε θαη επαλάιεςε κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Αλνηθηνχ Γεκφζηνπ 

Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειαζηηθψλ», πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 

121.887,04 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 2/2020 

κειέηε ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο & Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ, (ζρεηηθφ 

ην αξηζ. 10203/31-7-2020 δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 9645/21-7-2020 

εηζήγεζε ηνπ θ. Αλη/ξρνπ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηψλ, 

Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μερ/θνχ Δμνπιηζκνχ - Γ/λζε 

Οηθνλνκηθψλ - Σκήκα Πξνκεζεηψλ θαη Γεκνπξαζηψλ) ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: – 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή – (δηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) - ΘΔΜΑ: ΄΄1. Έγθξηζε ηνπ απφ 16/07/2020 

πξαθηηθνχ ηνπ αξκφδηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ θαη 2. Μαηαίσζε θαη επαλάιεςε κε ηνπο 

ίδηνπο φξνπο ηνπ  Ηιεθηξνληθνχ Αλνηθηνχ Γεκφζηνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ 

«Πξνκήζεηα ειαζηηθψλ», πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 121.887,04 επξψ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ.  2/2020 κειέηε ηεο Γ/λζεο 

Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο & Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ΄΄ -  Έρνληαο ππφςε: 1).ην 

άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/10 φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 

λ.4623/2019 (ΦΔΚ 134 Α΄/9-08-2019) θαη φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 14 παξ. 1 ηνπ 

Ν.4625/19 θαη κε ην Ν.4674/20 άξζξν 10 παξ. 4. 2).ηνπ άξζξνπ 106  παξ. 3 θαη 5 ηνπ λ. 

4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 3). ηελ αξηζ. 2/2020 κειέηε ηεο 
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Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο & Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ γηα «Πξνκήζεηα 

ειαζηηθψλ», πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 121.887,04 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 

24%, 4). ηηο εγγεγξακκέλεο πηζηψζεηο ζηνπο νηθείνπο ΚΑ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ νηθ έηνπο 2020 πνπ θαηαλέκεηαη  σο αθνινχζσο: -Κ.Α.Δ. 30-6671.00003 πνζνχ 

8.000,00€ κε ηελ αξηζ. πξση. 2.709/9-03-2020 απφθαζε αλάιεςε ππνρξέσζεο Β/817 (ΑΓΑ 

ΧΦΟΧΞΙ-Υ4Τ)- Κ.Α.Δ. 10-6671.00001 πνζνχ 6.000,00€ κε ηελ αξηζ. πξση. 2.709/9-03-

2020 απφθαζε αλάιεςε ππνρξέσζεο Β/ 818 (6ΙΧΧΧΞΙ-ΔΦΚ)- Κ.Α.Δ. 20-6671.00102 

πνζνχ 99.887,04€ κε ηελ αξηζ. πξση. 2.709/9-03-2020 απφθαζε αλάιεςε ππνρξέσζεο Β/ 

819 (Φ18ΓΧΞΙ-2ΓΓ)- Κ.Α.Δ. 20-6671.00203 πνζνχ 8.000,00€ κε ηελ αξηζ. πξση. 2.709/9-

03-2020 απφθαζε αλάιεςε ππνρξέσζεο Β/ 820 (Χ1ΓΧΞΙ-Τ9Δ). 5).ηελ αξηζκ. 355/11-06-

2020 (ΑΓΑ: 6ΘΘ5ΧΞΙ-ΧΒΔ) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, 

κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαζνξίζηεθαλ νη φξνη ηεο 

δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ  «Πξνκήζεηα ειαζηηθψλ» 6). ηηο  αλαξηήζεηο ηεο Μειέηεο – 

Γηαθήξπμεο – Πξνθήξπμεο ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο ζην ΚΗΜΓΗ  κε ΑΓΑΜ 

20PROC006880861, ζην ΔΗΓΗ κε ζπζηεκηθφ αξηζκφ 90325,2, ζην Portal ηνπ Γήκνπ 

θαη ζην Σνπηθφ Σχπν (εκεξήζην θαη εβδνκαδηαίν) 7). ηελ αξηζ. 24004/17-06-2020 

Πξνθήξπμε ηνπ εηο ην ζέκα δηαγσληζκνχ κε ζπζηεκηθφ αξηζκφ 90325,2, ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ είλαη ε 3/07/2020 θαη ψξα 15.00 θαη 

εκεξνκελία ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ε 9/07/2020 θαη ψξα 11.00 8). ηελ ειεθηξνληθή 

ππνβνιή ησλ θάησζη πξνζθνξψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ: - 
Οηθνλνκηθφο θνξέαο Αξηζκ. 

Πξσηνθ. 

πζηεκηθφο αξηζκφο 

ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ- ΔΡΒΙ 

& ΔΜΠΟΡΙΟ ΔΛΑΣΙΚΧΝ 

28188/06-07-

2020 

90325,2 

Γ.ΦΡΑΓΚΟΤΛΟΠΟΤΛΟ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΗ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΗ ΔΤΘΤΝΗ 

28555/07-07-

2020 

93905 

(εθ παξαδξνκήο δεχηεξνο ζπζηεκηθφο 

αξηζκφο ηνπ ίδηνπ δηαγσληζκνχ) 

9) ην γεγνλφο φηη θαη νη δχν νηθνλνκηθνί θνξείο θαηέζεζαλ εκπξφζεζκα επί απνδείμεη ηνπο 

έληππνπο θαθέινπο πξνζθνξψλ 10) ηελ αξηζ. 28745/8-07-2020 Απφθαζε Γεκάξρνπ κε ηελ 

νπνία δίλεη εληνιή ζην ΔΗΓΗ λα μεθιεηδψζεη ηνλ νξζφ  δηαγσληζκφ κε ζπζηεκηθφ 

αξηζκφ 90325,2 ψζηε λα δψζεη ηελ δπλαηφηεηα λα επαλππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο «Γ.ΦΡΑΓΚΟΤΛΟΠΟΤΛΟ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΗ ΔΤΘΤΝΗ» κε γλψκνλα ηελ ηήξεζε ησλ αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο 

θαη δηαθάλεηαο θαη ηε δηακφξθσζε ελφο αζθαινχο δηθαητθνχ πιαηζίνπ ηεο δηεμαγσγήο ηνπ 

δηαγσληζκνχ 11) ην κε αξηζ. πξση. 28917/9-07-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλννκηθψλ 

Τπεξεζηψλ πξνο ηνπο αλσηέξσ νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ηελ νπνία ηνπο θνηλνπνηείηαη ε 

αλσηέξσ απφθαζε Γεκάξρνπ θαη νξίδεηε πξνζεζκία επαλππνβνιήο ηεο ειεθηξνληθήο 

πξνζθνξάο ηεο εηαηξείαο «Γ. ΦΡΑΓΚΟΤΛΟΠΟΤΛΟ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΗ ΔΤΘΤΝΗ» απφ Πέκπηε 09-07-2020 θαη ψξα 10:00 έσο ηελ Κπξηαθή 

12-07-2020 θαη ψξα 15.00 ζην ζσζηφ πζηεκηθφ Αξηζκφ ΔΗΓΗ 90325,2 θαη ε 

ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηελ 15-07-2020 θαη ψξα 11.00 12) ην γεγνλφο φηη ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο δελ ππέβαιε εθ λένπ ηελ πξνζθνξά ηνπ ειεθηξνληθά   ζηνλ ζσζηφ ζπζηεκηθφ 

αξηζκφ ηνπ δηαγσληζκνχ 13) ην απφ 16-07-2020 Πξαθηηθφ ηνπ Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ κε 

ην νπνίν πξνηείλεηαη νκφθσλα ε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ(κε ζπζηεκηθφ αξηζκφ ζην 

ΔΗΓΗ 90325,2 θαη 93905) θαη ε επαλάιεςή ηνπ, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο 

ηεο αξηζ. 2/2020 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο & Μεραλνινγηθνχ 

Δμνπιηζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016:«Αλ δηαπηζησζνχλ 
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ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ε αλαζέηνπζα 

αξρή κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή 

λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην 

ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε», παξαθαινχκε φπσο: 1) Δγθξίλεηε ην 

απφ 16/07/2020 Πξαθηηθφ ηνπ Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ πεξί «ηεο πξφηαζεο ηεο καηαίσζεο 

ηνπ δηαγσληζκνχ (κε ζπζηεκηθφ αξηζκφ ζην ΔΗΓΗ 90325,2 θαη 93905)θαη ηεο 

επαλάιεςήο ηνπ κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηεο αξηζ. 2/2020 κειέηεο ηεο Γ/λζεο 

Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο & Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ» 2) Απνθαζίζεηε ηελ 

καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ηεο 

Γηαθήξπμεο ηεο αξηζ. 2/2020 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο & 

Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειαζηηθψλ», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

δαπάλεο 121.887,04€ (ζπκπεξ/λνπ ηνπ Φ.Π.Α.24%). - Ο Αλη/ξρνο Πξνγξακκαηηζκνχ, 

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηψλ, Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο 

θαη Μερ/θνχ Δμνπιηζκνχ, θ. Νηθφιανο Αζπξάγθαζνο».- 

 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, είδε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ 

εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη ην απφ 16-07-2020 Πξαθηηθφ ηνπ Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ. 

Με ηε δηεπθξίληζε φηη θαηά ηελ ςεθνθνξία νη θ.θ. Αζαλάζηνο Αζαλαζφπνπινο θαη 

Πέηξνο Φσκάο, δήισζαλ φηη ςεθίδνπλ «λεσκό» 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, 

 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 
(8 ζεηηθέο ςήθνη) 

 

  χκθσλα κε: 

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

Ν.4674/2020) 

2. Σν άξζξν 106  παξ. 3 θαη 5 ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 

Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 

2014/25/ΔΔ)» 

 

θαη ιακβάλνληαο ππφςε: 

1. Σελ αξηζ. 2/2020 κειέηε ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο & 

Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ γηα «Πξνκήζεηα ειαζηηθψλ», πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 

121.887,04 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24% 

2. Σηο εγγεγξακκέλεο πηζηψζεηο ζηνπο νηθείνπο ΚΑ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ νηθ. έηνπο 2020 πνπ θαηαλέκεηαη  σο αθνινχζσο:  

-Κ.Α.Δ. 30-6671.00003 πνζνχ 8.000,00€ κε ηελ αξηζ. πξση. 2.709/9-03-2020 

απφθαζε αλάιεςε ππνρξέσζεο Β/817 (ΑΓΑ ΧΦΟΧΞΙ-Υ4Τ) 

-Κ.Α.Δ. 10-6671.00001 πνζνχ 6.000,00€ κε ηελ αξηζ. πξση. 2.709/9-03-2020 

απφθαζε αλάιεςε ππνρξέσζεο Β/ 818 (6ΙΧΧΧΞΙ-ΔΦΚ) 

-Κ.Α.Δ. 20-6671.00102 πνζνχ 99.887,04€ κε ηελ αξηζ. πξση. 2.709/9-03-2020 

απφθαζε αλάιεςε ππνρξέσζεο Β/ 819 (Φ18ΓΧΞΙ-2ΓΓ) 
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-Κ.Α.Δ. 20-6671.00203 πνζνχ 8.000,00€ κε ηελ αξηζ. πξση. 2.709/9-03-2020 

απφθαζε αλάιεςε ππνρξέσζεο Β/ 820 (Χ1ΓΧΞΙ-Τ9Δ) 

3. Σελ αξηζ. 355/11-06-2020 (ΑΓΑ: 6ΘΘ5ΧΞΙ-ΧΒΔ) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

θαη θαζνξίζηεθαλ νη φξνη ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ  «Πξνκήζεηα ειαζηηθψλ» 

4. Σηο  αλαξηήζεηο ηεο Μειέηεο – Γηαθήξπμεο – Πξνθήξπμεο ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο 

ζην ΚΗΜΓΗ  κε ΑΓΑΜ 20PROC006880861, ζην ΔΗΓΗ κε ζπζηεκηθφ αξηζκφ 

90325,2, ζην Portal ηνπ Γήκνπ θαη ζην Σνπηθφ Σχπν (εκεξήζην θαη εβδνκαδηαίν) 

5. Σελ αξηζ. 24004/17-06-2020 Πξνθήξπμε ηνπ εηο ην ζέκα δηαγσληζκνχ κε ζπζηεκηθφ 

αξηζκφ 90325,2, ζχκθσλα κε ηελ νπνία θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ είλαη ε 3
ε
/07/2020 θαη ψξα 15.00 θαη εκεξνκελία ειεθηξνληθήο 

απνζθξάγηζεο ε 9
ε
/07/2020 θαη ψξα 11.00 

6. Σελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ θάησζη πξνζθνξψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ: 

 
Οηθνλνκηθφο θνξέαο Αξηζκ. 

Πξσηνθ. 

πζηεκηθφο αξηζκφο 

ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ- ΔΡΒΙ 

& ΔΜΠΟΡΙΟ ΔΛΑΣΙΚΧΝ 

28188/06-07-

2020 

90325,2 

Γ.ΦΡΑΓΚΟΤΛΟΠΟΤΛΟ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΗ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΗ ΔΤΘΤΝΗ 

28555/07-07-

2020 

93905 

(εθ παξαδξνκήο δεχηεξνο 

ζπζηεκηθφο αξηζκφο ηνπ ίδηνπ 

δηαγσληζκνχ) 

 

7. Σν γεγνλφο φηη θαη νη δχν νηθνλνκηθνί θνξείο θαηέζεζαλ εκπξφζεζκα επί απνδείμεη 

ηνπο έληππνπο θαθέινπο πξνζθνξψλ 

8. Σελ αξηζ. 28745/8-07-2020 Απφθαζε Γεκάξρνπ κε ηελ νπνία δίλεη εληνιή ζην 

ΔΗΓΗ λα μεθιεηδψζεη ηνλ νξζφ  δηαγσληζκφ κε ζπζηεκηθφ αξηζκφ 90325,2 ψζηε 

λα δψζεη ηελ δπλαηφηεηα λα επαλππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά ηνπ ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο «Γ. ΦΡΑΓΚΟΤΛΟΠΟΤΛΟ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΗ ΔΤΘΤΝΗ» κε γλψκνλα ηελ ηήξεζε ησλ αξρψλ ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο θαη δηαθάλεηαο θαη ηε δηακφξθσζε ελφο αζθαινχο δηθαητθνχ πιαηζίνπ 

ηεο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ 

9. Σν κε αξηζ. πξση. 28917/9-07-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

πξνο ηνπο αλσηέξσ νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ηελ νπνία ηνπο θνηλνπνηείηαη ε αλσηέξσ 

απφθαζε Γεκάξρνπ θαη νξίδεηε πξνζεζκία επαλππνβνιήο ηεο ειεθηξνληθήο 

πξνζθνξάο ηεο εηαηξείαο «Γ. ΦΡΑΓΚΟΤΛΟΠΟΤΛΟ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΗ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΗ ΔΤΘΤΝΗ» απφ Πέκπηε 09-07-2020 θαη ψξα 10:00 

έσο ηελ Κπξηαθή 12-07-2020 θαη ψξα 15.00 ζην ζσζηφ πζηεκηθφ Αξηζκφ ΔΗΓΗ 

90325,2 θαη ε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηελ 15-07-2020 θαη ψξα 11.00 

10. Σν γεγνλφο φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ππέβαιε εθ λένπ ηελ πξνζθνξά ηνπ 

ειεθηξνληθά ζην ζσζηφ ζπζηεκηθφ αξηζκφ ηνπ δηαγσληζκνχ 

11. Σν απφ 16-07-2020 Πξαθηηθφ ηνπ Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ κε ην νπνίν πξνηείλεηαη 

νκφθσλα ε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ (κε ζπζηεκηθφ αξηζκφ ζην ΔΗΓΗ 90325,2 

θαη 93905) θαη ε επαλάιεςή ηνπ, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηεο αξηζ. 

2/2020 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο & Μεραλνινγηθνχ 

Δμνπιηζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016:«Αν 

διαπιζηφθούν ζθάλμαηα ή παραλείυεις ζε οποιοδήποηε ζηάδιο ηης διαδικαζίας 

ΑΔΑ: 6Ω70ΩΞΙ-ΞΑΟ



ανάθεζης, η αναθέηοσζα αρτή μπορεί, μεηά από γνώμη ηοσ αρμοδίοσ οργάνοσ, να 

ακσρώζει μερικώς ηη διαδικαζία ή να αναμορθώζει ανάλογα ηο αποηέλεζμά ηης ή να 

αποθαζίζει ηην επανάληυή ηης από ηο ζημείο ποσ εμθιλοτώρηζε ηο ζθάλμα ή η 

παράλειυη» 

 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, η Οικονομική Δπιηροπή, 

 

1] Δγκρίνει ην απφ 16-07-2020 Πξαθηηθφ ηνπ Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ πεξί «ηεο 

πξφηαζεο ηεο καηαίσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ (κε ζπζηεκηθφ αξηζκφ ζην ΔΗΓΗ 90325, 2 

θαη 93905) θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηεο αξηζ. 2/2020 

κειέηεο ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο & Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ». 

 

2] Δγκρίνει ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηελ επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

«Πξνκήζεηα ειαζηηθψλ», κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο ηεο αξηζ. 2/2020 κειέηεο 

ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο & Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ, ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 121.887,04 € (ζπκπεξ/λνπ ηνπ Φ.Π.Α.24%). 
 

 

                 Ο Πρόεδρος                                        Σα Παρόνηα Μέλη 

 
 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  
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