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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 6η Οκηφβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:30, κεηά
από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 35/2-102020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής
Δπιηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (21) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα
παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 3]
Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 4] Ηνπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5]
Παλαγηώηεο Μειάο - ηαθηηθό κέινο, 6] Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 7] Ησάλλεο
Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 8] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο θαη 9] Θεόδσξνο Ξπιηάο
– αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Ο θ. Υξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά
ηε ζπδήηεζε ηνπ 3νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 677/2020).
Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο –Αληηπξόεδξνο, Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο
θαη Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη
θιήζεθαλ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, ζέηεη ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ην αξηζ. (4) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Οξζή επαλάιεςε ηεο αξηζ. 624/22-09-2020
απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ: 6ΔΣΣΧΞΗ-5ΤΧ)», (ζρεηηθό ην αξηζ.
13562/2-10-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 13461/1-102020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο –
Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ – Σκήκα Πξνκεζεηώλ θαη Γεκνπξαζηώλ), ε νπνία έρεη σο εμήο:
«Πξνο: - Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – Δληαύζα - ΘΔΜΑ:΄΄Οξζή
επαλάιεςε ηεο αξηζ. 624/22-09-2020 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο(ΑΓΑ:
6ΔΣΣΧΞΗ-5ΤΧ)΄΄ - Παξαθαινύκε όπσο: - Πξνβείηε ζηελ νξζή επαλάιεςε ηεο αξηζ.
624/22-09-2020 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο σο πξνο ηνλ αξηζ. 4 ηεο
θαηαθύξσζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο ηππνδύλακεο ηνπ θνξησηή από ην ιαλζαζκέλν 90HP
ζην νξζό 130HP. Ο πίλαθαο δηακνξθώλεηαη σο εμήο: - 4. ΠΑΠΑΕΑΦΔΗΡΖ ΓΖΜ.
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ – ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ Δίδνο κεραλήκαηνο
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ιόγσ ηηκή πιένλ ηνπ ρεηξηζηή νδεγνύ, ζα
πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε γηα ηελ
εθζθαθή θνξηνεθθόξησζε, κεηαθνξά
ρσκάησλ ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε θαη
ζε ρώξν επηινγήο ηνπο ή ηεο Τπεξεζίαο.
Φ.Π.Α. 24%

2.307,36
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11.921,36

-Καηά ηα ινηπά ηζρύεη ε αξηζ. 624/22-09-2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. – Ο
Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. Υξήζηνο Κνξδάο».Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε ηελ
εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ,
ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
Δγκρίνει ηελ ορθή επανάληυη ηεο αξηζ. 624/22-09-2020 απόθαζεο ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία θαηαθπξώζεθε ν πλνπηηθόο Γηαγσληζκόο, γηα ηελ
ππεξεζία «Δξγαζίεο απνθαηάζηαζεο βαηόηεηαο νδώλ ιόγσ Φπζηθώλ Καηαζηξνθώλ γηα
πξόζβαζε Ππξνζβεζηηθώλ Ορεκάησλ πξνο πξόιεςε-αληηκεηώπηζε ππξθαγηώλ, σο πξνο
ηνλ αξηζ. 4 ηεο θαηαθύξσζεο θαη ζπγθεθξηκέλα σο πξνο ηελ ηππνδύλακε ηνπ θνξησηή,
από ην ιαλζαζκέλν εθ παξαδξνκήο 90HP ζην νξζό 130HP.
Χο εθ ηνύηνπ ν πίλαθαο γηα ηελ θαηαθύξσζε ηνπ ελ ιόγσ κεραλήκαηνο
δηακνξθώλεηαη σο εμήο:
4. ΠΑΠΑΕΑΦΔΗΡΖ ΓΖΜ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ – ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ
Δίδος μητανήμαηος
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