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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 20ε Οθηφβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηε θαη ώρα 11:30, κεηά
απφ γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 37/1610-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζφ ηειεδηάζθευες ζσλεδρίαζε ηες Οηθολοκηθής
Δπηηροπής, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (18) 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] Ινπιία Γηαλληηζνπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 6] Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 7]
Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθφ κέινο θαη 8] Υξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο.
Οη θ.θ. Ισάλλεο Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο θαη Αζαλάζηνο Μνδέο –
αλαπιεξσκαηηθφ κέινο εηζήιζαλ ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3 νπ ζέκαηνο
ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 728/2020).
Ο θ. Ισάλλεο Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά
ηε ζπδήηεζε ηνπ 9νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 733/2020).
Οη θ.θ. Γεψξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθφ κέινο, Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο θαη
Νηθφιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθφ κέινο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη
θιήζεθαλ.
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. (8) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Έγθξηζε Πξαθηηθνχ ηνπ Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ ηνπ
πλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πιηθψλ άξδεπζεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ
Κνηλνρξήζησλ ρψξσλ» πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 74.373,80 €, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 34/2020
Μειέηε ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ», (ζρεηηθφ ην αξηζ. 14438/16-10-2020
δηαβηβαζηηθφ ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 14345/14-10-2020 εηζήγεζε ηνπ θ.
Αληηδεκάξρνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, Πξαζίλνπ θαη Κνηκεηεξίσλ – Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ
Τπεξεζηψλ – Σκήκα Πξνκεζεηψλ θαη Γεκνπξαζηψλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ.
Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – Δληαχζα - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε Πξαθηηθνχ Γλσκνδνηηθνχ
Οξγάλνπ ηνπ πλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πιηθψλ άξδεπζεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ
Κνηλνρξήζησλ ρψξσλ» πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 74.373,80 επξψ, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ.
34/2020 Μειέηε ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ΄΄ - Λακβάλνληαο ππφςε: *Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α΄/30.6.2006 - «Κχξσζε
ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ») φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ
ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 «Αλαδηαηππψζεηο άξζξσλ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα» ηνπ Ν.
3731/2008 (ΦΔΚ 263/η.Α’/23-12-2008) θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηπη. 38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ
377 ηνπ Ν.4412/ 2016 (ΦΔΚ 147/Α’/08.08.2016). -*Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010
(ΦΔΚ 87/Α΄/07.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο − Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019
(ΦΔΚ Α 134/9-8-2019). -*Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145/Α’/05.08.2016) «Αλάιεςε
ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» φπσο ηζρχεη. -*Σηο δηαηάμεηο ηνπ N.4270/2014
(ΦΔΚ143/Α’/28.06.2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο
Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο». -*Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 116,
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117 θαη 326, 327 επηινγή ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ,
Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» φπσο
ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. -*Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 121 θαη 331 ηνπ Ν.4412/2016
πξνζεζκίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. -*Σελ ππ’ αξηζ. 34/2020 Μειέηε ηεο Γηεχζπλζεο
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ, γηα ηελ «Πξνκήζεηα Τιηθψλ άξδεπζεο γηα ηηο αλάγθεο
ησλ Κνηλνρξήζησλ ρψξσλ» - CPV:43323000-3 πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 74.373,80 επξψ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%. -*Σν Πξσηνγελέο Αίηεκα κε ΑΓΑΜ: 20REQ007111671.
-*Σν εγθεθξηκέλν Αίηεκα κε ΑΓΑΜ: 20REQ007172541. -*Σελ ππ’ αξηζ. 538/08-09-2020
(ΑΓΑ:Χ0Τ8ΧΞΙ-ΘΧΒ) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε
δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξαπάλσ πξνκήζεηαο, εγθξίζεθαλ νη
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αλσηέξσ κειέηεο θαη θαηάξηηζαλ - ζχληαμαλ ηνπο φξνπο ηεο
Γηαθήξπμεο (ΑΓΑΜ:20PROC007322541). -*Σελ ππ’ αξηζ. πξση. 41918/16-09-2020 έθδνζε
πξνθήξπμεο ηνπ πλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα Τιηθψλ άξδεπζεο γηα ηηο αλάγθεο
ησλ Κνηλνρξήζησλ ρψξσλ» - CPV:43323000-3, ε νπνία αλαξηήζεθε ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ
(ΑΓΑ:6ΤΚΔΧΞΙ-ΓΦΙ), ζην Portal ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζηηο 16-09-2020, ζην ΚΗΜΓΗ κε
ΑΓΑΜ: 20PROC007322541 θαζψο θαη ηελ απφ 17-09-2020 δεκνζίεπζή ηεο ζε κηα ηνπηθή
εθεκεξίδα. -*Σε βεβαίσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, επί ησλ αλσηέξσ
απνθάζεσλ αλάιεςεο ππνρξέσζεο, γηα ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ πνζνχ, ηε ζπλδξνκή ησλ
πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΠΓ 80/2016 θαη ηε δέζκεπζε ζην νηθείν Μεηξψν
Γεζκεχζεσλ ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο κε α/α Β/1587 χςνπο 74.373,80 € ζηνλ Κ.Α.Δ. 356662.00003 – Ιδίσλ Πφξσλ - εγθεθξηκέλν αίηεκα κε ΑΓΑΜ: 20REQ007172541
(ΑΓΑ:6Ξ4ΜΧΞΙ-ΞΙ) νηθ. έηνπο 2020. -*Σελ ππ’ αξηζ. 53/28-01-2020 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο (ΑΓΑ:62ΦΦΧΞΙ-56Ν) κε ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε ην Γλσκνδνηηθφ Όξγαλν ηνπ
άξζξνπ 221 παξ.1 ηνπ Ν.4412/2016 ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ. -*Σελ
ππ’ αξηζ. πξση. 12471/17-09-2020 Πξφζθιεζε ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο
Γηαγσληζκνχ & Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ (Γλσκνδνηηθφ Όξγαλν) ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο,
Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ. -*Σελ δηελέξγεηα ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ζηηο 30-09-2020 κε ψξα
ιήμεο παξαιαβήο πξνζθνξψλ 11:00 π.κ.. -*Σηο εκπξφζεζκεο ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο ησλ
θάησζη νηθνλνκηθψλ θνξέσλ: - 1. Δηαηξεία ΦΧΣΙΟ ΚΑΣΑΨΣΗ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Δ. «ΤΓΡΟΚΑΣ ΗΜΑΣΟΣΔΥΝΙΚΗ» Δκπφξην Τδξαπιηθψλ εηδψλ - Βηνηερλία παξαγσγήο ρεηξνπνίεησλ
πιαζηηθψλ Δμαξηεκάησλ & Πηλαθίδσλ Οδηθήο ζήκαλζεο, πνπ εδξεχεη ζηελ Οβξπά Παηξψλ,
Γ/λζε Γεκνθξαηίαο 39 ηθ 26500 ηει. 2610 339911, κε Αξ. πξση. 45040/30-09-2020 θαη ψξα
10:50 θαθέινπ πξνζθνξάο θαη – 2. Η αηνκηθή επηρείξεζε Γεψξγηνο Σφιεο ηνπ Σαμηάξρε Δκπφξην Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ πιηθψλ πνπ εδξεχεη ζην Αγξίλην Γ/λζε Ηξψσλ Πνιπηερλείνπ
10 ηθ 30100 ηει. 2641 059152, 6974197656, κε αξ. πξση. 45042/30-09-2020 θαη ψξα 10:46 πκ
θαθέινπ πξνζθνξάο. -*Σελ απφ 14-10-2020 νκφθσλε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο
Γηαγσληζκνχ & Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ,
πνπ αθνξά ηελ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ θαη ζηνλ έιεγρφ ηνπο (θάθεινο δηθαηνινγεηηθψλ
ζπκκεηνρήο – θάθεινο Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο), βάζεη ηεο νπνίαο πξνηείλεη νκφθσλα: - 1. ηελ
καηαίσζε ηηο δηαδηθαζίαο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πιηθψλ άξδεπζεο γηα
ηηο αλάγθεο ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ» - CPV: 43323000-3, ιφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο (άξζξν 106 Ν.4412/16) θαη – 2. ηελ επαλάιεςε ηνπ ζπλνπηηθνχ
κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πιηθψλ άξδεπζεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ» - CPV: 43323000-3, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. - Παξαθαινχκε φπσο: - 1.
Δγθξίλεηε ην απφ 14-10-2020 πξαθηηθφ ηνπ αξκνδίνπ Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ (Δπηηξνπή
δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ηνπ άξζξνπ 221 παξ.1 ηνπ Ν.4412/2016)
ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Πξαζίλνπ, γηα ηελ δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο
ζχκβαζεο πνπ αθνξά ηελ «Πξνκήζεηα Τιηθψλ άξδεπζεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ Κνηλνρξήζησλ
ρψξσλ» - CPV:43323000-3, κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ. - 2. Απνθαζίζεηε ηελ καηαίσζε ηεο
δηαδηθαζίαο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πιηθψλ άξδεπζεο γηα ηηο αλάγθεο
ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ» - CPV: 43323000-3, ιφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο
αλάζεζεο (άξζξν 106 Ν.4412/16) θαη - 3. Απνθαζίζεηε ηελ επαλάιεςε ηνπ ζπλνπηηθνχ
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δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πιηθψλ άξδεπζεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ» CPV: 43323000-3, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ηεο ππ’ αξηζ. 34/2020 Μειέηεο ηεο Γηεχζπλζεο
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ. - Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα
κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016. – Ο Αληηδήκαξρνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, Πξαζίλνπ θαη
Κνηκεηεξίσλ, θ. Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο».Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ εηζεγεηήΑληηδεκάξρνπ, ηνλ εθπξφζσπν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα «ΤΓΡΟΚΑΣ-ΗΜΑΣΟΣΔΥΝΙΚΗ»
ΦΧΣΙΟ ΚΑΣΑΨΣΗ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Δ., ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειψλ θαη έιαβε ππφςε
ην απφ 14-10-2020 Πξαθηηθφ ηνπ αξκφδηνπ Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ γηα «Πξνκήζεηα πιηθψλ
άξδεπζεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ Κνηλνρξήζησλ ρψξσλ».
Μεηά ηελ αλαιπηηθή ζπδήηεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, ηέζεθαλ δχν (2) πξνηάζεηο πξνο
ςήθηζε:
α)
Η εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ, ηελ νπνία ππεξςήθηζαλ νη θ.θ.
Γηνλχζεο Πιέζζαο, Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο, Αθξηβή ακνχξε-Βαγελά, Ινπιία
Γηαλληηζνπνχινπ, Υξήζηνο Κνξδάο θαη Αζαλάζηνο Μνδέο (ζύλοιο 6).
β)
Η πξφηαζε ηνπ θ. Φψηηνπ Γεκαθφπνπινπ, ήηνη λα αλαβιεζεί ην ζέκα κέρξη ηελ επφκελε
ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη λα δεηεζεί γλσκνδφηεζε απφ ηελ Ννκηθή Τπεξεζία
ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ηελ νπνία ππεξςήθηζαλ νη θ.θ. Φψηηνο Γεκαθφπνπινο, Μαξία Φηινπνπινπ
θαη Πέηξνο Φσκάο (ζύλοιο 3).
Ο θ. Ισάλλεο Σζηκπνχθεο δήισζε «απνρή».
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018 ζχκθσλα κε ην
νπνίν αλ θάπνην κέινο αρλεζεί ςήθν ή δώζεη ιεσθή υήθο, ιογίδεηαη φς παρόλ θαηά ηε
ζπλεδξίαζε, κφλν γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο απαξηίαο, ηφζν ε άξλεζε ςήθνπ, φζν θαη ε ιεπθή
ςήθνο δελ σποιογίδοληαη ζηελ θαηακέηξεζε ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ςήθσλ, ε Οηθολοκηθή
Δπηηροπή,
ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:
1. Σεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α΄/30.6.2006 - «Κχξσζε ηνπ
Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ») φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ
εδαθίνπ ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 «Αλαδηαηππψζεηο άξζξσλ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ
Κψδηθα» ηνπ Ν. 3731/2008 (ΦΔΚ 263/η.Α’/23-12-2008) θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηπη. 38
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν.4412/ 2016 (ΦΔΚ 147/Α’/08.08.2016)
2. Σνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άξζξν 40 παξ.1)
3. Σνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145/Α’/05.08.2016) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο
Γηαηάθηεο» φπσο ηζρχεη
4. Σνπ N.4270/2014 (ΦΔΚ143/Α’/28.06.2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη
επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο
δηαηάμεηο»
5. Σσλ άξζξσλ 116, 117 θαη 326, 327 επηινγή ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο
πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ
θαη 2014/25/ΔΔ)» φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ
6. Σσλ άξζξσλ 121 θαη 331 ηνπ Ν.4412/2016 πξνζεζκίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ
θαη ιακβάλνληαο ππφςε:
1. Σελ ππ’ αξηζ. 34/2020 Μειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ,
γηα ηελ «Πξνκήζεηα Τιηθψλ άξδεπζεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ Κνηλνρξήζησλ ρψξσλ» CPV:43323000-3 πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 74.373,80 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
3

ΑΔΑ: Ψ312ΩΞΙ-ΣΝ2
Φ.Π.Α. 24%
2. Σν Πξσηνγελέο Αίηεκα κε ΑΓΑΜ: 20REQ007111671
3. Σν εγθεθξηκέλν Αίηεκα κε ΑΓΑΜ: 20REQ007172541
4. Σελ ππ’ αξηζ. 538/08-09-2020 (ΑΓΑ:Χ0Τ8ΧΞΙ-ΘΧΒ) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ
εθηέιεζε ηεο παξαπάλσ πξνκήζεηαο, εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αλσηέξσ
κειέηεο θαη θαηαξηίζηεθαλ – ζπληάρζεθαλ νη φξνη ηεο Γηαθήξπμεο
(ΑΓΑΜ:20PROC007322541)
5. Σελ ππ’ αξηζ. πξση. 41918/16-09-2020 έθδνζε πξνθήξπμεο ηνπ πλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ
γηα ηελ «Πξνκήζεηα Τιηθψλ άξδεπζεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ Κνηλνρξήζησλ ρψξσλ» CPV:43323000-3, ε νπνία αλαξηήζεθε ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ (ΑΓΑ:6ΤΚΔΧΞΙ-ΓΦΙ), ζην Portal
ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζηηο 16-09-2020, ζην ΚΗΜΓΗ κε ΑΓΑΜ: 20PROC007322541
θαζψο θαη ηελ απφ 17-09-2020 δεκνζίεπζή ηεο ζε κηα ηνπηθή εθεκεξίδα
6. Σε βεβαίσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, επί ησλ αλσηέξσ
απνθάζεσλ αλάιεςεο ππνρξέσζεο, γηα ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ πνζνχ, ηε ζπλδξνκή ησλ
πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΠΓ 80/2016 θαη ηε δέζκεπζε ζην νηθείν
Μεηξψν Γεζκεχζεσλ ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο κε α/α Β/1587 χςνπο 74.373,80 € ζηνλ
Κ.Α.Δ. 35-6662.00003 – Ιδίσλ Πφξσλ - εγθεθξηκέλν αίηεκα κε ΑΓΑΜ:
20REQ007172541 (ΑΓΑ:6Ξ4ΜΧΞΙ-ΞΙ) νηθ. έηνπο 2020
7. Σελ ππ’ αξηζ. 53/28-01-2020 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ:62ΦΦΧΞΙ-56Ν)
κε ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε ην Γλσκνδνηηθφ Όξγαλν ηνπ άξζξνπ 221 παξ.1 ηνπ
Ν.4412/2016 ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ
8. Σελ ππ’ αξηζ. πξση. 12471/17-09-2020 Πξφζθιεζε ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο
Γηαγσληζκνχ & Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ (Γλσκνδνηηθφ Όξγαλν) ηεο Γ/λζεο
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ
9. Σελ δηελέξγεηα ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ζηηο 30-09-2020 κε ψξα ιήμεο παξαιαβήο
πξνζθνξψλ 11:00 π.κ.
10. Σηο εκπξφζεζκεο ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο ησλ θάησζη νηθνλνκηθψλ θνξέσλ:
1. Δηαηξεία ΦΧΣΙΟ ΚΑΣΑΨΣΗ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Δ. «ΤΓΡΟΚΑΣ - ΗΜΑΣΟΣΔΥΝΙΚΗ»
Δκπφξην Τδξαπιηθψλ εηδψλ - Βηνηερλία παξαγσγήο ρεηξνπνίεησλ πιαζηηθψλ
Δμαξηεκάησλ & Πηλαθίδσλ Οδηθήο ζήκαλζεο, πνπ εδξεχεη ζηελ Οβξπά Παηξψλ, Γ/λζε
Γεκνθξαηίαο 39 ηθ 26500 ηει. 2610 339911, κε Αξ. πξση. 45040/30-09-2020 θαη ψξα
10:50 θαθέινπ πξνζθνξάο θαη
2. Η αηνκηθή επηρείξεζε Γεψξγηνο Σφιεο ηνπ Σαμηάξρε - Δκπφξην
Ηιεθηξνκεραλνινγηθψλ πιηθψλ πνπ εδξεχεη ζην Αγξίλην Γ/λζε Ηξψσλ Πνιπηερλείνπ 10
ηθ 30100 ηει. 2641 059152, 6974197656, κε αξ. πξση. 45042/30-09-2020 θαη ψξα 10:46
πκ θαθέινπ πξνζθνξάο.
11. Σελ απφ 14-10-2020 νκφθσλε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ &
Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ, πνπ αθνξά
ηελ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ θαη ζηνλ έιεγρφ ηνπο (θάθεινο δηθαηνινγεηηθψλ
ζπκκεηνρήο – θάθεινο Οηθνλνκηθήο πξνζθνξάο), βάζεη ηεο νπνίαο προηείλεη οκόθφλα:
1.
Σελ καηαίφζε ηηο δηαδηθαζίαο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα
πιηθψλ άξδεπζεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ» - CPV: 43323000-3, ιφγσ
παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο (άξζξν 106 Ν.4412/16) θαη
2.
Σελ επαλάιευε ηνπ ζπλνπηηθνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα
πιηθψλ άξδεπζεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ» - CPV: 43323000-3, κε ηνπο
ίδηνπο φξνπο
Δγθρίλεη ην απφ 14-10-2020 πξαθηηθφ ηνπ αξκνδίνπ Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ (Δπηηξνπή
δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ηνπ άξζξνπ 221 παξ.1 ηνπ Ν.4412/2016)
ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Πξαζίλνπ, γηα ηελ δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο
ζχκβαζεο πνπ αθνξά ζηελ «Πξνκήζεηα Τιηθψλ άξδεπζεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ Κνηλνρξήζησλ
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ρψξσλ» - CPV:43323000-3, κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ θαη σο εθ ηνχηνπ:
1)
Δγθρίλεη ηελ καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα
πιηθψλ άξδεπζεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ» - CPV: 43323000-3, ιφγσ
παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο (άξζξν 106 Ν.4412/2016).
2)
Δγθρίλεη ηελ επαλάιεςε ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα, κε
ηνπο ίδηνπο φξνπο ηεο ππ’ αξηζ. 34/2020 Μειέηεο ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο &
Πξαζίλνπ.
Καηά ηεο παξνχζαο απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ
Ν.4412/2016.
Ο Πρόεδρος
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

Σα σκκεηέτοληα Μέιε
ΦΧΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ
ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ
ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ
ΥΡΖΣΟ ΚΟΡΓΑ
ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ
ΑΘΑΝΑΗΟ ΜΟΓΔ
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