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

Σηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 8ε επηεκβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηε θαη ώρα 11:30,
κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό
31/4-9-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζφ ηειεδηάζθευες ζσλεδρίαζε ηες Οηθολοκηθής
Δπηηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΥΠ.ΔΣ. ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (48) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα
παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο 3]
Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο,
5] Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο 6] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 7]
Φηινπνύινπ Μαξία – ηαθηηθό κέινο θαη 8] Θεόδσξνο Ξπιηάο - αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Η θα Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά
ηε ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, (αξηζκόο απνθάζεσο 537/2020).
Οη θ.θ. Ισάλλεο Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, Σακνύξε Βαγελά Αθξηβή – ηαθηηθό
κέινο θαη Χσκάο Πέηξνο – ηαθηηθό κέινο εηζήιζαλ ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 538/2020).
Ο θ. Χσκάο Πέηξνο –ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 4νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 540/2020).
Οη θ.θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο δελ κεηείρε ζηελ ηειεδηάζθεςε,
αλ θαη θιήζεθε.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………
Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, ζέηεη ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην
αξηζ. (2) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Έγθξηζε δηελέξγεηαο ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη
θαζνξηζκόο ηνπ ηξόπνπ εθηέιεζεο ηνπ Σπλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ, θαηάξηηζε θαη ζύληαμε ησλ
όξσλ ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ «Πξνκήζεηα Υιηθώλ Άξδεπζεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ Κνηλνρξήζησλ
ρώξσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 74.373,80 επξώ, ζύκθσλα κε ηελ ππ’
αξηζ. 34/2020 Μειέηε ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ», (ζρεηηθό ην ππ’
αξηζ. 11417/31-08-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε ππ’ αξηζ. 11303/28-08-2020
εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, Πξαζίλνπ θαη Κνηκεηεξίσλ - Γ/λζε
Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ – Τκήκα Πξνκεζεηώλ θαη Γεκνπξαζηώλ), ε νπνία έρεη σο εμήο:
«Πξνο: - Τνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε δηελέξγεηαο, ηερληθώλ
πξνδηαγξαθώλ θαη θαζνξηζκόο ηνπ ηξόπνπ εθηέιεζεο ηνπ Σπλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ, θαηάξηηζε
θαη ζύληαμε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ «Πξνκήζεηα Υιηθώλ Άξδεπζεο γηα ηηο αλάγθεο
ησλ Κνηλνρξήζησλ ρώξσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ» cpv:43323000-3, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο
74.373,80 επξώ, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 34/2020 Μειέηε ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο
Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ΄΄ - Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: - 1. ηνπ άξζξνπ 209 παξ.9 ηνπ Ν.3463/3006-2006, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν.3731/2008 θαη από ηελ
πεξίπη. 38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016, - 2.ηνπ άξζξνπ 72 παξ.1 πεξηπη. Θ θαη
ηδ ηνπ Ν.3852/2010 όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 3 παξ. 1 ηνπ Ν. 4623/2019 (ΦΔΚ Α
134/09-08-2019), - 3.ηνπ άξζξνπ 206 παξ. 1 ηνπ Ν.4555/2018, - 4. ηνπ άξζξνπ 2 παξ.1 & 30
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νξηζκνί θαη άξζξν 54 παξ.7 ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Ν. 4412/2016 - 5. ησλ άξζξσλ 116, 117
θαη 326, 327 επηινγή ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ Ν. 4412/2016 - 6.ηνπ άξζξνπ 121 θαη 331 ηνπ Ν.
4412/2016 πξνζεζκίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ - 7. ηελ αξηζ. 34/2020 Μειέηε ηεο
Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ, γηα ηελ «Πξνκήζεηα Υιηθώλ Άξδεπζεο γηα ηηο
αλάγθεο ησλ Κνηλνρξήζησλ ρώξσλ», πξνϋπνινγηζκνύ ζπλνιηθήο δαπάλεο 74.373,80 επξώ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α 24%. - 8. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4270/2014 (ΦΔΚ 143/Α’/2806-2014) «Αξρέο Γεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο
2011/85/ΔΔ)» δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο» - 9. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ
145/Α’/05-08-2016) «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο» όπσο ηζρύεη -10.Τελ Α.Α.Υ.
κε αξ. Β/1587/11-08-2020 κε ΑΓΑΜ: 20REQ007172541 θαη ΑΓΑ:6Ξ4ΜΨΞΙ-ΣΞΙ ζύκθσλα κε
ηε παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 80/2016 γηα έγθξηζε πίζησζεο 74.373,80 επξώ ζηνλ Κ.Α. 356662.00003 - Ιδίσλ Πόξσλ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020. -Παξαθαινύκε όπσο: - 1. Δγθξίλεηε ηε
δηελέξγεηα ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ «Πξνκήζεηα Υιηθώλ Άξδεπζεο γηα ηηο αλάγθεο
ησλ Κνηλνρξήζησλ Φώξσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ» cpv:43323000-3, πξνϋπνινγηζκνύ ζπλνιηθήο
δαπάλεο 74.373,80 επξώ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%), ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ.
34/2020 Μειέηε ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ (άξζξν 116 & 117 ηνπ
Ν.4412/2016). - 2. Δγθξίλεηε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο (παξ. 7 άξζξν
54 ηνπ Ν.4412/2016). -3. Καηαξηίζεηε θαη ζπληάμεηε ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο κε ηε δηαδηθαζία
ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ θαη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο γηα ην ζύλνιν ησλ εηδώλ (ρακειόηεξε ηηκή γηα ην
ζύλνιν ησλ εηδώλ) θαη λα ππνγξάςεηε ην ζρεηηθό ηεύρνο ηεο δηαθήξπμεο (άξζξν 86 ηνπ
Ν.4412/2016). - Ο Αληηδήκαξρνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, Πξαζίλνπ θαη Κνηκεηεξίσλ θ.
Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο».Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή, κε ηελ δηεπθξίληζε όηη εηζήιζαλ ζηελ ηειεδηάζθεςε νη θ.θ.
Αθξηβή Σακνύξε-Βαγελά, Πέηξνο Χσκάο θαη Ισάλλεο Τζηκπνύθεο, αθνύ άθνπζε ηνλ θ.
Πξόεδξν, έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ, ηελ αξηζ.
34/2020 κειέηε ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Πξαζίλνπ, Τκήκα Πξαζίλνπ γηα ηελ
«Πξνκήζεηα πιηθώλ άξδεπζεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ»
θαη ην ζρεηηθό ηεύρνο ηεο δηαθήξπμεο,
ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Σύκθσλα κε:
Τν άξζξν 209 παξ.9 ηνπ Ν.3463/30-06-2006, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηελ παξ. 13 ηνπ
άξζξνπ 20 ηνπ Ν.3731/2008 θαη από ηελ πεξίπη. 38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν.
4412/2016
Τν άξζξν 72 Ν.3852/2010 (άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019 θαη άξζξν 10 παξ. 4 ηνπ
Ν.4674/2020)
Τν άξζξν 206 παξ. 1 ηνπ Ν.4555/2018
Τν άξζξν 2 παξ.1 & 30 νξηζκνί θαη άξζξν 54 παξ.7 ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ
Ν.4412/2016
Τα άξζξα 116, 117 θαη 326, 327 επηινγή ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ Ν. 4412/2016
Τα άξζξα 121 θαη 331 ηνπ Ν. 4412/2016 πξνζεζκίεο ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ
Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ 143/Α’/28-06-2014) «Αξρέο Γεκνζηνλνκηθήο
δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ)» δεκόζην ινγηζηηθό
θαη άιιεο δηαηάμεηο»
Τηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.80/2016 (ΦΔΚ 145/Α’/05-08-2016) «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από
ηνπο Γηαηάθηεο» όπσο ηζρύεη
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9. Τελ Α.Α.Υ. κε αξ. Β/1587/11-08-2020 κε ΑΓΑΜ: 20REQ007172541 θαη
ΑΓΑ:6Ξ4ΜΨΞΙ-ΣΞΙ ζύκθσλα κε ηε παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 80/2016 γηα
έγθξηζε πίζησζεο 74.373,80 επξώ ζηνλ Κ.Α. 35-6662.00003 - Ιδίσλ Πόξσλ νηθνλνκηθνύ
έηνπο 2020

1.

2.
3.
4.

5.

θαη ιακβάλνληαο ππόςε:
Τελ αξηζ. 34/2020 Μειέηε ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ, γηα ηελ
«Πξνκήζεηα Υιηθώλ Άξδεπζεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ Κνηλνρξήζησλ ρώξσλ»,
πξνϋπνινγηζκνύ ζπλνιηθήο δαπάλεο 74.373,80 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α
24%
Τηο εγγεγξακκέλεο πηζηώζεηο ζηνλ νηθείν ΚΑ: 15-7135.66005 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ
ηξέρνληνο έηνπο
Τν ππ’ αξηζ. πξση. 1155/29-01-2020 πξσηνγελέο αίηεκα (ΑΓΑΜ: 20REQ006213561/2901-2020) ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο
Τν ππ’ αξηζ. 1164/29-01-2020 Τεθκεξησκέλν Αίηεκα ηεο Αληηδεκαξρίαο
Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηώλ, Έξγσλ Πξαζίλνπ,
θαζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ
Τελ
ππ’
αξηζ.
Β/329/06-02-2020
Απόθαζε
Αλάιεςεο
Υπνρξέσζεο
(ΑΓΑΜ:20REQ006248357 & ΑΓΑ: 68ΥΤΨΞΙ-ΑΤΦ),

1]
Δγθρίλεη ηελ δηελέξγεηα ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ «Προκήζεηα Τιηθώλ
Άρδεσζες γηα ηης αλάγθες ηφλ Κοηλοτρήζηφλ Υώρφλ ηοσ Γήκοσ Παηρέφλ» cpv:433230003, πξνϋπνινγηζκνύ ζπλνιηθήο δαπάλεο 74.373,80€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%).
2]
Δγθρίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ππ’ αξηζ. 34/2020 Μειέηεο ηεο Γ/λζεο
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ, Τκήκα Πξαζίλνπ γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα.
3]
Καηαρηίδεη θαη ζσληάζζεη ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα, κε ηε
δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ θαη κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο γηα ην ζύλνιν ησλ εηδώλ (ρακειόηεξε
ηηκή γηα ην ζύλνιν ησλ εηδώλ) θαη σπογράθεη ην ζρεηηθό ηεύρνο ηεο δηαθήξπμεο (άξζξν 86 ηνπ
Ν.4412/2016).
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