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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 22α επηεμβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:30, κεηά
απφ γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 33/18-92020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής
Δπιηροπής, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (42) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα
παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλχζεο Πιέζζαο – Πξφεδξνο, 2] Φψηηνο Γεκαθφπνπινο – Αληηπξφεδξνο, 3]
Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο, 4] Αθξηβή ακνχξε-Βαγελά – ηαθηηθφ κέινο,
5] Ηνπιία Γηαλληηζνπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 6] Παλαγηψηεο Μειάο - ηαθηηθφ κέινο, 7]
Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 8] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθφ κέινο, 9] Υξήζηνο
Κνξδάο - αλαπιεξσκαηηθφ κέινο θαη 10] Θεφδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο.
Ο θ. Ησάλλεο Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 617/2020) θαη
απνρψξεζε απφ απηή θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 13νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο
(αξηζκφο απνθάζεσο 629/2020).
Ο θ. Υξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηελ ηειεδηάζθεςε
θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο
620/2020).
Ο θ. Θεφδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηελ ηειεδηάζθεςε
θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 4νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο
621/2020).
Ο θ. Γεψξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθφ κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 5νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 622/2020).
Ο θ. Φψηηνο Γεκαθφπνπινο – Αληηπξφεδξνο, απνρψξεζε απφ ηελ ηειεδηάζθεςε
θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 15νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο
631/2020).
Ο θ. Νηθφιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθφ κέινο, δελ κεηείρε ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ
θαη θιήζεθε.
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. (12) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Έγθξηζε πξαθηηθψλ ηνπ Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ
(Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ) ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Πξαζίλνπ θαη αλάδεημε
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ γηα ηελ «Μίζζσζε ρεκηθψλ ηνπαιεηψλ»», (ζρεηηθφ ην αξηζ. 12187/11-92020 δηαβηβαζηηθφ ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 12146/10-9-2020 εηζήγεζε ηνπ θ.
Αληηδεκάξρνπ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηψλ Έξγσλ Πξαζίλνπ,
Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ - Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
– Σκήκα Πξνκεζεηψλ θαη Γεκνπξαζηψλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. Πξφεδξν ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε πξαθηηθψλ ηνπ Γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ (Δπηηξνπή
Γηαγσληζκνχ) ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ
αλαδφρνπ γηα ηελ «Μίζζσζε ρεκηθψλ ηνπαιεηψλ»΄΄ - Έρνληαο ππ’ φςε: -*Σν άξζξν 72 παξ.1δ
ηνπ Ν. 3852/2010 φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.4623/2019 (θεθ 134
Α΄/9-08-2019) θαη φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 14 παξ. 1 ηνπ Ν.4625/19 θαη κε ην
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Ν.4674/20 άξζξν 10 παξ. 4. -*Σν άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016 -*Σελ αξηζ. 20/2020 κειέηε ηεο
Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ -*Σελ αξηζ. 7.100/16-06-2020 Απφθαζε
Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο Β/1.198 κε ΑΓΑ:Φ44ΓΧΞΗ-Ρ94 θαη ΑΓΑΜ: 20REQ006867802 πνζνχ
46.667,20€ (ζπκπεξ/λνπ ηνπ Φ.Π.Α.24%) ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 35-6236.00002 γηα ην νηθνλνκηθφ
έηνο 2020 θαη πνζνχ 24.508,80€ (ζπκπεξ/λνπ ηνπ Φ.Π.Α.24%) γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2021 κε
CPV 24955000-3 -*Σελ αξηζ. 364/16-06-2020 απφθαζε ηεο Ο.Δ. (κε ΑΓΑ: ΧΧ0ΦΧΞΗ-ΤΖ5) κε
ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαζνξίζηεθαλ νη φξνη ηεο δηαθήξπμεο ηνπ
δηαγσληζκνχ «Μίζζσζε ρεκηθψλ ηνπαιεηψλ» -*Σελ αξηζ. 463/28-07-2020 απφθαζε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηνπο ίδηνπο φξνο δηφηη ν
δηαγσληζκφο θαηέζηε άγνλνο -*Σελ αξηζ. 33917/3-08-2020 επαλαιεπηηθή πξνθήξπμε ηεο
αλσηέξσ ππεξεζίαο κε ΑΓΑΜ 20PROC007149239 θαη ΑΓΑ 6Ρ0ΤΧΞΗ-ΣΜΕ -*Σν απφ 4/09
πξαθηηθφ ηνπ Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ πνπ
αθνξά ζην πξψην ζηάδην ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο (Έιεγρνο Γηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο –
Σερληθήο Πξνζθνξάο) θαη ην απφ 9/09/2020 πξαθηηθφ ηνπ Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ πνπ αθνξά
ζηελ απνζθξάγηζε ηεο κνλαδηθήο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη ζηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ
αλαδφρνπ - Παξαθαινχκε φπσο: - Α) εγθξίλεηε ηα απφ 4/09 & 9/09/2020 πξαθηηθά ηνπ
Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ γηα «Μίζζσζε
ρεκηθψλ ηνπαιεηψλ» θαη - Β) απνθαζίζεηε ηελ αλάδεημε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα «Πινχκεο
Ησάλλεο» σο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ γηαηί ε κνλαδηθή ππνβιεζείζα πξνζθνξά ηνπ ήηαλ πιήξεο
θαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη εληφο ελδεηθηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ έλαληη ζπλνιηθνχ πνζνχ 70.959,25€ ζχκθσλα κε ηνλ θάησζη πίλαθα: - Σκήκα
Α) Γηα ηηο αλάγθεο ζηηο παξαιίεο ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
ΥΡΖΖ

ΣΜΥ

Μίζζσζε ρεκηθήο
ηνπαιέηαο, (Παξαιίεο)

ΖΜΔΡΔ
ΥΡΖΖ
ΣΧΝ ΣΔΜ.

ΣΗΜΖ ΜΔΡΑ
ΥΡΖΖ/ΣΔΜ. €

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ
€

92

8,40

14.683,20

19

Φ.Π.Α. 24%

3.523,97

χλνιν κε Φ.Π.Α.

18.207,17

-Σκήκα Β) Γηα ηηο αλάγθεο ησλ ιατθψλ αγνξψλ
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΥΡΖΖ

ΣΜΥ

ΣΗΜΖ ΜΔΡΑ
ΥΡΖΖ/ΣΔΜ. €

ΤΝΟΛΗΚΖ
ΓΑΠΑΝΖ
€

Μίζζσζε ρεκηθήο ηνπαιέηαο
(ιατθέο αγνξέο)

1.956

20,00

39.120,00

-Σκήκα Γ)

Φ.Π.Α. 24%

9.388,80

χλνιν κε Φ.Π.Α.

48.508,80

Γηα ηηο αλάγθεο ησλ δεκνηηθψλ εθδειψζεσλ θαη δξάζεσλ ΣΜΥ
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΥΡΖΖ

Μίζζσζε ρεκηθήο ηνπαιέηαο
(δεκνηηθέο εθδειψζεηο θαη δξάζεηο)

59

ΣΗΜΖ ΜΔΡΑ
ΥΡΖΖ/ΣΔΜ. €

ΤΝΟΛΗΚΖ
ΓΑΠΑΝΖ
€

58,00

3.422,00
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Φ.Π.Α. 24%

821,28

χλνιν κε Φ.Π.Α.

4.243,28

- Ο Αληηδήκαξρνο Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηψλ Έξγσλ Πξαζίλνπ,
Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ, θ. Νηθφιανο Αζπξάγθαζνο».Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, έιαβε ππφςε ηελ εηζήγεζε ηνπ
αξκφδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη ηα απφ 4-9-2020 θαη 9-9-2020 πξαθηηθά ηνπ αξκφδηνπ
Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ γηα ηελ «Μίζζσζε ρεκηθψλ ηνπαιεηψλ»,
ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
Λακβάλνληαο ππφςε:
1. Σελ αξηζ. 20/2020 κειέηε ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ
2. Σελ αξηζ. 7.100/16-06-2020 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο Β/1.198 κε
ΑΓΑ:Φ44ΓΧΞΗ-Ρ94 θαη ΑΓΑΜ: 20REQ006867802 πνζνχ 46.667,20 € (ζπκπεξ/λνπ ηνπ
Φ.Π.Α. 24%) ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 35-6236.00002 γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2020 θαη πνζνχ
24.508,80 € (ζπκπεξ/λνπ ηνπ Φ.Π.Α.24%) γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2021 κε CPV 249550003
3. Σελ αξηζ. 364/16-06-2020 απφθαζε ηεο Ο.Δ. (κε ΑΓΑ: ΧΧ0ΦΧΞΗ-ΤΖ5) κε ηελ νπνία
εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαζνξίζηεθαλ νη φξνη ηεο δηαθήξπμεο ηνπ
δηαγσληζκνχ «Μίζζσζε ρεκηθψλ ηνπαιεηψλ»
4. Σελ αξηζ. 463/28-07-2020 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ επαλάιεςε ηνπ
δηαγσληζκνχ κε ηνπο ίδηνπο φξνο δηφηη ν δηαγσληζκφο θαηέζηε άγνλνο
5. Σελ αξηζ. 33917/3-08-2020 επαλαιεπηηθή πξνθήξπμε ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο κε ΑΓΑΜ
20PROC007149239 θαη ΑΓΑ 6Ρ0ΤΧΞΗ-ΣΜΕ
6. Σν απφ 4/9/2020 πξαθηηθφ ηνπ Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο
Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ πνπ αθνξά ζην πξψην ζηάδην ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο
(Έιεγρνο Γηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο – Σερληθήο Πξνζθνξάο) θα
7. Σν απφ 9/9/2020 πξαθηηθφ ηνπ Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ πνπ αθνξά ζηελ απνζθξάγηζε ηεο
κνλαδηθήο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαη ζηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ
θαη ζχκθσλα 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 100 ηνπ λ. 4412/2016
Α)
Δγκρίνει ηα απφ 4-9-2020 θαη 9-9-2020 πξαθηηθά ηνπ Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ ηεο Γ/λζεο
Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ γηα ηε «Μίζζσζε ρεκηθψλ ηνπαιεηψλ».
Β)
Προζφρινός ανάδοτος γηα ηε «Μίζθφζη τημικών ηοσαλεηών», αναδεικνύεηαι ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο «Πλούμης Ηφάννης», έλαληη ζπλνιηθνχ πνζνχ 70.959,25 €, ζσμπ/νοσ
Φ.Π.Α. 24%, γηαηί ε κνλαδηθή ππνβιεζείζα πξνζθνξά ηνπ ήηαλ πιήξεο, ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο
ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη εληφο ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζχκθσλα
κε ηνπο θάησζη πίλαθεο:
Σμήμα Α) Για ηις ανάγκες ζηις παραλίες
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
ΥΡΖΖ

ΣΜΥ

ΖΜΔΡΔ
ΥΡΖΖ
ΣΧΝ ΣΔΜ.

ΣΗΜΖ ΜΔΡΑ
ΥΡΖΖ/ΣΔΜ. €

ΤΝΟΛΗΚΖ
ΓΑΠΑΝΖ
€

3
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Μίζθφζη τημικής
ηοσαλέηας,
(Παραλίες)

19

92

8,40

14.683,20

Φ.Π.Α. 24%

3.523,97

ύνολο με Φ.Π.Α.

18.207,17

Σμήμα Β) Για ηις ανάγκες ηφν λαχκών αγορών
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΥΡΖΖ

ΣΜΥ

ΣΗΜΖ ΜΔΡΑ
ΥΡΖΖ/ΣΔΜ. €

ΤΝΟΛΗΚΖ
ΓΑΠΑΝΖ
€

Μίζθφζη τημικής
ηοσαλέηας
(λαχκές αγορές)

1.956

20,00

39.120,00

Φ.Π.Α. 24%

9.388,80

ύνολο με Φ.Π.Α.

48.508,80

Σμήμα Γ) Για ηις ανάγκες ηφν δημοηικών εκδηλώζεφν και δράζεφν
ΣΜΥ
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΥΡΖΖ

Μίζθφζη τημικής ηοσαλέηας
(δημοηικές εκδηλώζεις και δράζεις)

Ο Πρόεδρος
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

59

ΣΗΜΖ ΜΔΡΑ
ΥΡΖΖ/ΣΔΜ. €

ΤΝΟΛΗΚΖ
ΓΑΠΑΝΖ
€

58,00

3.422,00

Φ.Π.Α. 24%

821,28

ύνολο με Φ.Π.Α.

4.243,28

Σα σμμεηέτονηα Μέλη
ΦΧΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ
ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΔΛΑ
ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ
ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ
ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ
ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ

4

