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Αριθμός  781    

39
η
 σνεδρίαζη  

Οικονομικής Δπιηροπής Γήμοσ Παηρέφν 

ηης 3
ης

 Νοεμβρίοσ 2020 

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

  

ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 3
η
 Νοεμβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:30, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 39/30-

10-2020, 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 (18) 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] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5] 

Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 6] Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 7] Ισάλλεο 

Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 8] Υξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 9] 

Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Ο θ. Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε ζπδήηεζε 

ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 779/2020) 

Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, Παλαγηώηεο Μειάο – 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, εηζάγεη ην αξηζ. (3) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο,  

«Έγθξηζε ηνπ από 20/10/2020 Πξαθηηθνύ ηνπ αξκνδίνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ ηεο Γ/λζεο 

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Πξαζίλνπ, θαηαθύξσζε ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Αλνηθηνύ Γεκόζηνπ 

Μεηνδνηηθνύ Γηαγσληζκνύ, γηα ηελ ππεξεζία «Μπνθηνλία θαη θαηαπνιέκεζε εληόκσλ ζην Γήκν 

Παηξέσλ θαη αληηκεηώπηζε έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ απνιύκαλζεο» κε ζπλνιηθό πξνζθεξόκελν 

πνζό 70.019,08 € (ζπκπ/λνπ ΦΠΑ 24%)», (ζρεηηθό ην αξηζ. 15009/26-10-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ 

θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 14953/26-10-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ, Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο, Πξαζίλνπ θαη Κνηκεηεξίσλ - Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ – Σκήκα Πξνκεζεηώλ θαη 

Γεκνπξαζηώλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – 

Δληαύζα - ΘΔΜΑ:΄΄1. Έγθξηζε ηνπ από 20/10/2020 Πξαθηηθνύ ηνπ αξκνδίνπ Γλσκνδνηηθνύ 

Οξγάλνπ ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Πξαζίλνπ θαη σο εθ ηνύηνπ θαηαθύξσζε ηνπ 

Ηιεθηξνληθνύ Αλνηθηνύ Γεκόζηνπ Μεηνδνηηθνύ Γηαγσληζκνύ, γηα ηελ ππεξεζία «Μπνθηνλία θαη 

θαηαπνιέκεζε εληόκσλ ζην Γήκν Παηξέσλ θαη αληηκεηώπηζε έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ 

απνιύκαλζεο» κε ζπλνιηθό πξνζθεξόκελν πνζό 70.019,08 € (ζπκπ/λνπ ΦΠΑ 24%)΄΄ - ύκθσλα 

κε: - 1) ην άξζξν 72 παξ. 1δ ηνπ Ν.3852/2010 όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

3 ηνπ Ν.4623/2019 (ΦΔΚ134 Α΄/09-08-2019) θαη όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 14 παξ. 1 ηνπ 

Ν.4625/19, κε ην άξζξν 10 παξ. 4 ηνπ Ν.4674/20 θαη ην άξζξν 40 παξ. 1 πεξ. ζη. ηνπ λ. 4735/12-

10-2020 - 2) ην λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» - 3) ηνπο όξνπο ηεο αξηζ. 31/2020 

κειέηεο ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Πξαζίλνπ - 4) ηελ αξηζ. 7757/26-06-2020 

απόθαζε αλάιεςεο πνιπεηνύο ππνρξέσζεο Β/1.319 (ΑΓΑ:ΧΛ57ΧΞΙ-

2Β0,ΑΓΑΜ:20REQ006926880) πνπ βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 35-6117.00020 (ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) θαη 

θαηαλέκεηε σο εμήο: πνζό 1.000,00 επξώ γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2020  θαη πνζό 115.002,00 επξώ 

γηα ην 2021 ζπκπεξ/λνπ Φ.Π.Α 24% - 5) ηελ αξηζ. 412-09/07/2020 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο (ΑΓΑ:ΦΟΤ9ΧΞΙ-ΠΔΥ) κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη 

θαζνξίζηεθαλ νη όξνη ηεο δηαθήξπμεο ηνπ ειεθηξνληθνύ αλνηθηνύ δεκόζηνπ κεηνδνηηθνύ 
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δηαγσληζκνύ γηα ηελ ελ ιόγσ ππεξεζία - 6) ηελ αξηζ.30124-15/07/2020 Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο 

ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ, ε νπνία αλαξηήζεθε ζην ΚΗΜΓΗ (20PROC007029689), ηε Γηαύγεηα 

(ΑΓΑ:ΧΜΓΡΧΞΙ-ΓΥΓ), ζην ΔΗΓΗ κε αξηζκό ζπζηήκαηνο 94515, ζηνλ Δζληθό ηύπν θαη  ζην 

portal ηνπ Γήκνπ - 7) ηελ αξηζ.9358/16-07-2020 πξόζθιεζε ησλ κειώλ ηνπ Γλσκνδνηηθνύ 

Οξγάλνπ Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ & Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο, 

Δλέξγεηαο θαη Πξαζίλνπ (αξηζ.53/28-01-2020 Απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο) - 8) ηηο 

ειεθηξνληθέο πξνζθνξέο θαη ηνπο έληππνπο θάθεινπο πνπ θαηαηέζεθαλ ζην πξσηόθνιιν ηνπ 

Γήκνπ, εκπξόζεζκα, ησλ θάησζη νηθνλνκηθώλ θνξέσλ: - α. ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΙΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ 

ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ιακβάλνληαο ζπζηεκηθό αξηζκό 184305 θαη αξηζκό 

πξσηνθόιινπ 34010/05-08-2020 - β. ΓΙΑΛΔΛΗ ΚΧΝ. ΓΗΜΗΣΡΙΟ ιακβάλνληαο ζπζηεκηθό 

αξηζκό 184580 θαη αξηζκό πξσηνθόιινπ 33888/04-08-2020 - γ. ΣΑΓΙΔΜΠ ΒΑΡΝΑΚΙΧΣΗ 

ΝΑΝΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑ ΔΔ ιακβάλνληαο ζπζηεκηθό αξηζκό 184652 - δ. ΤΠΗΡΔΙΔ 

ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΚΑΙ ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ ΑΛΚΤΧΝ ΔΛΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΗ ΔΤΘΤΝΗ ιακβάλνληαο ζπζηεκηθό αξηζκό 184627 θαη αξηζκό 

πξσηνθόιινπ 33806/04-08-2020 - 9) ην από 10/08/2020 Πξαθηηθό ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνύ 

νξγάλνπ, πνπ αθνξά ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ 1
νπ

 ζηαδίνπ ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο 

«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά», βάζεη ηνπ νπνίνπ: - α) γίλνληαη δεθηέο νη 

πξνζθνξέο ησλ παξαθάησ ζπκκεηερόλησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ κε ηηο  επσλπκίεο: - 1. 

«ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΙΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» - 2. 

«ΓΙΑΛΔΛΗ ΚΧΝ. ΓΗΜΗΣΡΙΟ» - 3. «ΤΠΗΡΔΙΔ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΚΑΙ 

ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ ΑΛΚΤΧΝ ΔΛΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΗ 

ΔΤΘΤΝΗ», θαζώο είλαη ζύκθσλεο  κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο. - β) απνξξίπηεηαη ε 

πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα  «ΣΑΓΙΔΜΠ ΒΑΡΝΑΚΙΧΣΗ ΝΑΝΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑ Δ.Δ γηαηί 

δελ θαηέζεζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηα έληππα δηθαηνινγεηηθά  όπσο πξνβιέπεηαη ζηε 

δηαθήξπμε - 10) ηελ από 11/08/20 Πξόζθιεζε Απνζθξάγηζεο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ε νπνία 

αλαξηήζεθε ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ηνπ ΔΗΓΗ ζηηο 13/08/2020 - 11) ηελ από 14-08-

2020 ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ  νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ησλ ζπκκεηερόλησλ νηθνλνκηθώλ 

θνξέσλ - 12) ην από 14-08-2020 Πξαθηηθό ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνύ νξγάλνπ, πνπ αθνξά ζηελ 

αμηνιόγεζε ηνπ 2
νπ

 ζηαδίνπ ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο «Οηθνλνκηθέο Πξνζθνξέο», κε ην 

νπνίν δηαπηζηώζεθε όηη απηέο είλαη ζύκθσλεο κε ηα νξηδόκελα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε, δελ 

ππεξβαίλνπλ ην ζύλνιν ηνπ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ αλά ηκήκα ρσξίο ΦΠΑ όπσο 

παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ ζπγθξηηηθό πίλαθα: -  
 

ΣΜΗΜΑΣΑ 

ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΙΚΗ 

ΑΝΧΝΤΜΗ 

ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΓΙΑΛΔΛΗ ΚΧΝ. 

ΓΗΜΗΣΡΙΟ 

 

ΤΠΗΡΔΙΔ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ 

ΚΑΙ ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ ΑΛΚΤΧΝ 

ΔΛΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΗ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΗ 

ΔΤΘΤΝΗ 

ΣΜΗΜΑ Α 22.900,00 21.647,00 - 

ΣΜΗΜΑ Β 
 

5.911,00 

 

3.870,00 

 

4.645,00 

ΣΜΗΜΑ Γ 6.436,00 5.200,00 5.950,00 

ΣΜΗΜΑ Γ 
 

18.960,00 

 

19.300,00 

 

- 

ΣΜΗΜΑ Δ - 6.790,00 - 

-θαη κε ην νπνίν πξνηείλεηαη πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή: - α) ε αλάδεημε ηνπ νηθνλνκηθό 

θνξέα «ΓΙΑΛΔΛΗ ΚΧΝ. ΓΗΜΗΣΡΙΟ» σο «πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ» γηα ηα Σκήκαηα Α, Β, Γ 

& Δ, ηεο Μειέηεο, ζπλνιηθνύ πνζνύ 46.508,68 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ (πνζό 

πξνζθνξάο 37.507,00 € θαη 9.001,68 € ΦΠΑ 24%) θαη - β) ε αλάδεημε ηνπ νηθνλνκηθό θνξέα 

«ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΙΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» σο «πξνζσξηλνύ 

αλαδόρνπ» γηα ην Σκήκα Γ ηεο Μειέηεο, ζπλνιηθνύ πνζνύ 23.510,40 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ ΦΠΑ(πνζό πξνζθνξάο 18.960,00 € θαη 4.550,40 € ΦΠΑ 24 %) - 13) ηελ αξηζ. 520/01-09-

2020 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ:6ΔΣΧΞΙ-ΘΦΛ) κε ηελ νπνία: 1.Δγθξίλνληαη 
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ηα από 10/08/2020 θαη 14/08/2020 Πξαθηηθά ηνπ αξκνδίνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ ηεο Γ/λζεο 

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Πξαζίλνπ πνπ αθνξά ζηελ απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε ησλ 

πξνζθνξώλ ηνπ  Ηιεθηξνληθνύ Αλνηθηνύ Γεκόζηνπ Μεηνδνηηθνύ Γηαγσληζκνύ, γηα ηελ ππεξεζία 

«Μπνθηνλία θαη θαηαπνιέκεζε εληόκσλ ζην Γήκν Παηξέσλ θαη αληηκεηώπηζε έθηαθησλ 

πεξηζηαηηθώλ απνιύκαλζεο» 2. Αλαδεηθλύνληαη νη «πξνζσξηλνί αλαδόρνη»3. Απνξξίπηεηαη ε 

πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «ΣΑΓΙΔΜΠ ΒΑΡΝΑΚΙΧΣΗ ΝΑΝΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑ Δ.Δ»» - 14) 

ηελ από 10/09/2020 θνηλνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζ. 520/01-09-2020 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο (ΑΓΑ:6ΔΣΧΞΙ-ΘΦΛ) θαη ησλ πξαθηηθώλ ζην ΔΗΓΗ - 15) ηελ άπξαθηε 

παξέιεπζε ηνπ λόκηκνπ δηαζηήκαηνο άζθεζεο ελζηάζεσλ ή πξνζθπγώλ - 16) ηελ από 21/09/2020 

πξόζθιεζε θαηάζεζεο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ζηνπο πξνζσξηλνύο αλαδόρνπο ε νπνία 

αλαξηήζεθε ζην ΔΗΓΗ - 17) ηελ εκπξόζεζκε ειεθηξνληθή θαη έληππε θαηάζεζε ησλ 

δεηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο από ηνπο πξνζσξηλνύο αλαδόρνπο - 18) ηελ από 

08/10/2020 πξόζθιεζε ππνβνιήο  ζπκπιεξσκαηηθώλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ζηνλ 

πξνζσξηλό αλάδνρν «ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΙΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ» νπνία αλαξηήζεθε ζην ΔΗΓΗ - 19) ηελ άκεζε αληαπόθξηζε ηνπ πξνζσξηλνύ 

αλαδόρνπ «ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΙΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» όπνπ 

ππέβαιε ειεθηξνληθά  ζηελ πιαηθόξκα ηνπ ΔΗΓΗ ζηηο 09/10/2020 ππεύζπλε δήισζε 

ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε γηα ην ζπγθεθξηκέλν δηθαηνινγεηηθό θαηαθύξσζεο κε ηελ 

επηζπλαπηόκελε αίηεζε ζηελ αξκόδηα ππεξεζία - 20) ηελ από 13/10/2020 ειεθηξνληθή ππνβνιή 

ηνπ δηθαηνινγεηηθνύ ζηελ  πιαηθόξκα ηνπ ΔΗΓΗ θαζώο θαη ηελ έληππε θαηάζεζή ηνπ ζε 

θιεηζηό θάθειν ζην Κεληξηθό Πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ, - 21) ηελ από 14/10/2020 ειεθηξνληθή 

ππνβνιή έλνξθεο βεβαίσζεο ζηελ  πιαηθόξκα ηνπ ΔΗΓΗ θαζώο θαη ηελ έληππε θαηάζεζή ηεο 

ζε θιεηζηό θάθειν ζην Κεληξηθό Πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ, όπνπ γηα ην ίδην ζέκα έρεη ππνβιεζεί 

ππεύζπλε δήισζε κε ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο - 22) ην από 20/10/2020 πξαθηηθό ηνπ 

Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο κε ην νπνίν 

πξνηείλεηαη νκόθσλα πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ε θαηαθύξσζε ηεο ζύκβαζεο σο εμήο: - α) 

ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα «ΓΙΑΛΔΛΗ ΚΧΝ. ΓΗΜΗΣΡΙΟ» ηα Σκήκαηα Α, Β, Γ & Δ ζπλνιηθνύ 

πνζνύ46.508,68 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%, (πνζνύ δαπάλεο 37.507,00 € θαη πνζνύ 

9.001,68 € γηα ΦΠΑ) - β) ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα «ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΙΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ 

ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» ην Σκήκα Γ ζπλνιηθνύ πνζνύ 23.510,40 €, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%, (πνζνύ δαπάλεο 18.960,00 € θαη πνζνύ 4.550,40 € γηα 

ΦΠΑ) - Παξαθαινύκε όπσο: - Δγθξίλεηε ηo από 20/10/2020  πξαθηηθό ηνπ αξκνδίνπ 

Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Πξαζίλνπ, θαη σο εθ ηνύηνπ 

θαηαθπξώζεηε ηνλ Ηιεθηξνληθό Αλνηθηό Γεκόζην Μεηνδνηηθό Γηαγσληζκό πνπ αθνξά  ηελ 

ππεξεζία «Μπνθηνλία θαη θαηαπνιέκεζε εληόκσλ ζην Γήκν Παηξέσλ θαη αληηκεηώπηζε 

έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ απνιύκαλζεο» ζηνπο θάησζη νηθνλνκηθνύο θνξείο σο εμήο: - 

1.ΓΙΑΛΔΛΗ ΚΧΝ. ΓΗΜΗΣΡΙΟ - ΣΜΗΜΑ Α: Μπνθηνλία θαη απεληόκσζε ζηε Γ.Δ. 

Παηξέσλ-  
Α/Α Περιγραθή 

παρετόμενης 

σπηρεζίας 

Μονάδα Ποζόηηηα Αριθμός 

εθαρμογών 

Σιμή 

προζθοράς 

ανά μονάδα 

Δαπάνη 

αριθμηηικώς  

(€) 

Α.1 

 

Μπνθηνλία θαη 

θαηαπνιέκεζε 

εληόκσλ ζε 

ππαίζξηνπο 

θνηλόρξεζηνπο 

ρώξνπο ηεο Γ.Δ. 

Παηξέσλ 

1 

10.000,00 

Α.2 Μπνθηνλία θαη 

απεληόκσζε ζηα 

ζρνιηθά θαη 

δεκνηηθά θηίξηα ηεο 

Γ.Δ. Παηξέσλ 

1 

10.565,00 

Α.3 Πξνκήζεηα θαη 

ηνπνζέηεζε 

δνισκαηηθώλ 

215 2,80 

602,00 
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ζηαζκώλ ζηε Γ.Δ. 

Παηξέσλ 

Α.4 Αληηκεηώπηζε 

έθηαθησλ 

πεξηζηαηηθώλ 

απνιύκαλζεο 

θηηξίσλ ζηε Γ.Δ. 

Παηξέσλ 

θηίξην 12 2 20,00 480,00 

    ΤΝΟΛΟ Α 21.647,00 

    Φ.Π.Α. 24%   5.195,28 

    ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 26.842,28 

 

-ΣΜΗΜΑ Β: Μπνθηνλία θαη απεληόκσζε ζηε Γ.Δ. Ρίνπ -  
Α/Α Περιγραθή 

παρετόμενης 

σπηρεζίας 

Μονάδα Ποζόηηηα Αριθμός 

εθαρμογών 

Σιμή 

προζθοράς 

ανά μονάδα 

Δαπάνη 

αριθμηηικώς  

(€) 

Β.1 

 

Μπνθηνλία θαη 

θαηαπνιέκεζε 

εληόκσλ ζε 

ππαίζξηνπο 

θνηλόρξεζηνπο 

ρώξνπο ηεο Γ.Δ. 

Ρίνπ 

1 

1.476,00 

Β.2 Μπνθηνλία θαη 

απεληόκσζε ζηα 

ζρνιηθά θαη 

δεκνηηθά θηίξηα ηεο 

Γ.Δ. Ρίνπ 

1 

2.000,00 

Β.3 Πξνκήζεηα θαη 

ηνπνζέηεζε 

δνισκαηηθώλ 

ζηαζκώλ ζηε Γ.Δ. 

Ρίνπ 

55 2,80 

154,00 

Β.4 Αληηκεηώπηζε 

έθηαθησλ 

πεξηζηαηηθώλ 

απνιύκαλζεο 

θηηξίσλ ζηε Γ.Δ. 

Ρίνπ 

θηίξην 6 2 20,00 240,00 

    ΤΝΟΛΟ Β 3.870,00 

    Φ.Π.Α. 24%    928,80 

    ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 4.798,80 

 

-ΣΜΗΜΑ Γ: Μπνθηνλία θαη απεληόκσζε ζηηο Γ.Δ. Μεζζάηηδνο, Παξαιίαο &Βξαρλαηίθσλ -  
Α/Α Περιγραθή 

παρετόμενης 

σπηρεζίας 

Μονάδα Ποζόηηηα Αριθμός 

εθαρμογών 

Σιμή 

προζθοράς 

ανά μονάδα 

Δαπάνη 

αριθμηηικώς  

(€) 

Γ.1 

 

Μπνθηνλία θαη 

θαηαπνιέκεζε 

εληόκσλ ζε 

ππαίζξηνπο 

θνηλόρξεζηνπο 

ρώξνπο ησλ Γ.Δ. 

Μεζζάηηδαο, 

Παξαιίαο 

&Βξαρλαηίθσλ 

1 

1.720,00 

Γ.2 Μπνθηνλία θαη 

απεληόκσζε ζηα 

ζρνιηθά θαη 

δεκνηηθά θηίξηα 

ησλ Γ.Δ. 

Μεζζάηηδαο, 

Παξαιίαο 

1 

2.904,00 
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&Βξαρλαηίθσλ 

Γ.3 Πξνκήζεηα θαη 

ηνπνζέηεζε 

δνισκαηηθώλ 

ζηαζκώλ ζηηο Γ.Δ. 

Μεζζάηηδαο, 

Παξαιίαο 

&Βξαρλαηίθσλ 

120 2,80 

336,00 

Γ.4 Αληηκεηώπηζε 

έθηαθησλ 

πεξηζηαηηθώλ 

απνιύκαλζεο 

θηηξίσλ ζηηο Γ.Δ. 

Μεζζάηηδαο, 

Παξαιίαο 

&Βξαρλαηίθσλ 

θηίξην 6 2 20,00 240,00 

    ΤΝΟΛΟ Γ 5.200,00 

    Φ.Π.Α. 24% 1.248,00 

    ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 6.448,00 

 

 ΣΜΗΜΑ Δ: «Απνιύκαλζε Γεκνηηθώλ Κηηξίσλ & Ορεκάησλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζε πεξίπησζε 

έθηαθηεο αλάγθεο» 

Α/Α Περιγραθή 

παρετόμενης 

σπηρεζίας 

Μονάδα Ποζόηηηα Αριθμός 

εθαρμογών 

Σιμή μονάδας ΜΕΡΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

1 Απνιύκαλζε 

δεκνηηθώλ 

θηηξίσλ 

θηίξην 75 1 60 4.500,00 

2 Απνιύκαλζε 

νρεκάησλ 

επηβαηηθά 28 1 10 280,00 

  θνξηεγά (<3,5 

ηόλσλ) & 

βαξέα 

νρήκαηα 

(θνξηεγά >3,5 

ηόλσλ         & 

ιεσθνξεία) 

201 1 10 2.010,00 

 

 

    ΤΝΟΛΟ                              

(άλεπ ΦΠΑ 

24%) 6.790,00 

     ΦΠΑ 24% 1.629,60 

     ΓΔΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ               

(κε ΦΠΑ 

24%) 8.419,60 

 

-2. ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΙΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ - ΣΜΗΜΑ Γ: 

Πξόγξακκα θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηώλ Γήκνπ Παηξέσλ -  
Α/Α Περιγραθή παρετόμενης σπηρεζίας Ποζόηηηα Δαπάνη 

αριθμηηικώς  

(€) 

Γ.1 Καηαπνιέκεζε θνπλνππηώλ 

(πξνλπκθνθηνλία θαη αθκαηνθηνλία) ζε 

εληνπηζκέλεο εζηίεο αλαπαξαγσγήο, 

ξέκαηα, αξδεπηηθά θαλάιηα, ππαίζξηνπο 

θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο θαη αιινύ 

1 

18.960,00 

  ΤΝΟΛΟ Γ 18.960,00 

  Φ.Π.Α. 24%   4.550,40 

  ΓΔΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

23.510,40 

-γηαηί δηαπηζηώζεθε ε ζπκθσλία ησλ εληύπσλ θαη ησλ ειεθηξνληθά ππνβιεζέλησλ 

δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο θαη ε πιεξόηεηά ηνπο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηε δηαθήξπμε 
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(παξ. 3.2 θαη 2.2.8.2) ηνπ ελ ιόγσ δηαγσληζκνύ, κε ζπλνιηθό πξνζθεξόκελν πνζό 70.019,08 επξώ 

(ζπκπ/λνπ ΦΠΑ 24%). – O Αληηδήκαξρνο, Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, Πξαζίλνπ θαη Κνηκεηεξίσλ, θ. 

Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο».- 

 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ 

αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη ην από 20-10-2020 πξαθηηθό ηνπ αξκόδηνπ Γλσκνδνηηθνύ 

Οξγάλνπ γηα ηελ ππεξεζία «Μπνθηνλία θαη θαηαπνιέκεζε εληόκσλ ζην Γήκν Παηξέσλ θαη 

αληηκεηώπηζε έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ απνιύκαλζεο», 

 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

Λακβάλνληαο ππόςε: 

1. Σνπο όξνπο ηεο αξηζ. 31/2020 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη 

Πξαζίλνπ 

2. Σελ αξηζ. 7757/26-06-2020 απόθαζε αλάιεςεο πνιπεηνύο ππνρξέσζεο Β/1.319 

(ΑΓΑ:ΧΛ57ΧΞΙ-2Β0, ΑΓΑΜ:20REQ006926880) πνπ βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 35-6117.00020 

(ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) θαη θαηαλέκεηαη σο εμήο: πνζό 1.000,00 € γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2020 

θαη πνζό 115.002,00 € γηα ην 2021, ζπκπεξ/λνπ Φ.Π.Α 24% 

3. Σελ αξηζ. 412-09/07/2020 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ:ΦΟΤ9ΧΞΙ-ΠΔΥ) 

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

δηαθήξπμεο ηνπ ειεθηξνληθνύ αλνηθηνύ δεκόζηνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ ελ 

ιόγσ ππεξεζία 

4. Σελ αξηζ. 30124-15/07/2020 Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ, ε νπνία 

αλαξηήζεθε ζην ΚΗΜΓΗ (20PROC007029689), ηε Γηαύγεηα (ΑΓΑ:ΧΜΓΡΧΞΙ-ΓΥΓ), 

ζην ΔΗΓΗ κε αξηζκό ζπζηήκαηνο 94515, ζηνλ Δζληθό ηύπν θαη ζην portal ηνπ Γήκνπ 

5. Σελ αξηζ.9358/16-07-2020 πξόζθιεζε ησλ κειώλ ηνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ 

Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ & Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο, 

Δλέξγεηαο θαη Πξαζίλνπ (αξηζ. 53/28-01-2020 Απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο) 

6. Σηο ειεθηξνληθέο πξνζθνξέο θαη ηνπο έληππνπο θάθεινπο πνπ θαηαηέζεθαλ ζην 

πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ, εκπξόζεζκα, ησλ θάησζη νηθνλνκηθώλ θνξέσλ: 

α. ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ιακβάλνληαο ζπζηεκηθό αξηζκό 184305 θαη αξηζκό πξσηνθόιινπ 34010/05-08-2020 

β. ΓΗΑΛΔΛΖ ΚΧΝ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ ιακβάλνληαο ζπζηεκηθό αξηζκό 184580 θαη αξηζκό 

πξσηνθόιινπ 33888/04-08-2020 

γ. ΣΑΓΗΔΜΠ ΒΑΡΝΑΚΗΧΣΖ ΝΑΝΣΗΑ ΚΑΗ ΗΑ ΔΔ ιακβάλνληαο ζπζηεκηθό αξηζκό 

184652 

δ. ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΚΑΗ ΜΤΟΚΣΟΝΗΑ ΑΛΚΤΧΝ ΔΛΛΑ 

ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ιακβάλνληαο 

ζπζηεκηθό αξηζκό 184627 θαη αξηζκό πξσηνθόιινπ 33806/04-08-2020 

7. Σν από 10/08/2020 Πξαθηηθό ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνύ νξγάλνπ, πνπ αθνξά ζηελ 

αμηνιόγεζε ηνπ 1
νπ

 ζηαδίνπ ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-

Σερληθή Πξνζθνξά», βάζεη ηνπ νπνίνπ: 

α) γίλνληαη δεθηέο νη πξνζθνξέο ησλ παξαθάησ ζπκκεηερόλησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ 

κε ηηο επσλπκίεο: 

1. «ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ» 

2. «ΓΗΑΛΔΛΖ ΚΧΝ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ» 

3. «ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΚΑΗ ΜΤΟΚΣΟΝΗΑ ΑΛΚΤΧΝ ΔΛΛΑ 

ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ», θαζώο είλαη 

ζύκθσλεο κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο.  

β) απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «ΣΑΓΗΔΜΠ ΒΑΡΝΑΚΗΧΣΖ 

ΝΑΝΣΗΑ ΚΑΗ ΗΑ Δ.Δ γηαηί δελ θαηέζεζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηα έληππα 

δηθαηνινγεηηθά όπσο πξνβιέπεηαη ζηε δηαθήξπμε 
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8. Σελ από 11/08/2020 Πξόζθιεζε Απνζθξάγηζεο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ε νπνία 

αλαξηήζεθε ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα ηνπ ΔΗΓΗ ζηηο 13/08/2020 

9. Σελ από 14-08-2020 ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ησλ 

ζπκκεηερόλησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ 

10. Σν από 14-08-2020 Πξαθηηθό ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνύ νξγάλνπ, πνπ αθνξά ζηελ 

αμηνιόγεζε ηνπ 2
νπ

 ζηαδίνπ ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο «Οηθνλνκηθέο Πξνζθνξέο», κε 

ην νπνίν δηαπηζηώζεθε όηη απηέο είλαη ζύκθσλεο κε ηα νξηδόκελα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε, 

δελ ππεξβαίλνπλ ην ζύλνιν ηνπ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ αλά ηκήκα ρσξίο ΦΠΑ  

όπσο παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ ζπγθξηηηθό πίλαθα: 

 
 

ΣΜΖΜΑΣΑ 

ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΖ 

ΑΝΧΝΤΜΖ 

ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΓΗΑΛΔΛΖ ΚΧΝ. 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

 

ΤΠΖΡΔΗΔ 

ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ ΚΑΗ 

ΜΤΟΚΣΟΝΗΑ ΑΛΚΤΧΝ 

ΔΛΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ 

ΔΤΘΤΝΖ 

ΣΜΗΜΑ Α 22.900,00 21.647,00 - 

ΣΜΗΜΑ Β 
 

5.911,00 
 

3.870,00 

 

4.645,00 

ΣΜΗΜΑ Γ 6.436,00 5.200,00 5.950,00 

ΣΜΗΜΑ Γ 
 

18.960,00 

 

19.300,00 

 

- 

ΣΜΗΜΑ Δ - 6.790,00 - 

 

θαη κε ην νπνίν πξνηείλεηαη πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή: 

α) ε αλάδεημε ηνπ νηθνλνκηθό θνξέα «ΓΗΑΛΔΛΖ ΚΧΝ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ» σο 

«προζφρινού αναδότοσ» γηα ηα Σκήκαηα Α, Β, Γ & Δ, ηεο Μειέηεο, ζπλνιηθνύ πνζνύ 

46.508,68 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ (πνζό πξνζθνξάο 37.507,0 € θαη 9.001,68€ 

ΦΠΑ 24%) θαη 

β) ε αλάδεημε ηνπ νηθνλνκηθό θνξέα «ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ 

ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» σο «προζφρινού αναδότοσ» γηα ην Σκήκα Γ ηεο Μειέηεο, 

ζπλνιηθνύ πνζνύ 23.510,40 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ (πνζό πξνζθνξάο 

18.960,00 € θαη 4.550,40 € ΦΠΑ 24 %) 

11. Σελ αξηζ. 520/01-09-2020 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ:6ΔΣΧΞΙ-ΘΦΛ) 

κε ηελ νπνία: 1. Δγκρίνονηαι ηα από 10/08/2020 θαη 14/08/2020 Πξαθηηθά ηνπ αξκνδίνπ 

Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Πξαζίλνπ πνπ αθνξά 

ζηελ απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Αλνηθηνύ 

Γεκόζηνπ Μεηνδνηηθνύ Γηαγσληζκνύ, γηα ηελ ππεξεζία «Μπνθηνλία θαη θαηαπνιέκεζε 

εληόκσλ ζην Γήκν Παηξέσλ θαη αληηκεηώπηζε έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ απνιύκαλζεο» 2. 

Αναδεικνύονηαι οι «προζφρινοί αναδότοι» 3. Απορρίπηεηαι ε πξνζθνξά ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα «ΣΑΓΙΔΜΠ ΒΑΡΝΑΚΙΧΣΗ ΝΑΝΣΙΑ ΚΑΙ ΙΑ Δ.Δ»» 

12. Σελ από 10/09/2020 θνηλνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζ. 520/01-09-2020 Απόθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ:6ΔΣΧΞΙ-ΘΦΛ) θαη ησλ πξαθηηθώλ ζην ΔΗΓΗ 

13. Σελ άπξαθηε παξέιεπζε ηνπ λόκηκνπ δηαζηήκαηνο άζθεζεο ελζηάζεσλ ή πξνζθπγώλ 

14. Σελ από 21/09/2020 πξόζθιεζε θαηάζεζεο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ζηνπο 

πξνζσξηλνύο αλαδόρνπο ε νπνία αλαξηήζεθε ζην ΔΗΓΗ 

15. Σελ εκπξόζεζκε ειεθηξνληθή θαη έληππε θαηάζεζε ησλ δεηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο από ηνπο πξνζσξηλνύο αλαδόρνπο 

16. Σελ από 08/10/2020 πξόζθιεζε ππνβνιήο ζπκπιεξσκαηηθώλ δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο ζηνλ πξνζσξηλό αλάδνρν «ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ 

ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ε νπνία αλαξηήζεθε ζην ΔΗΓΗ 

17. Σελ άκεζε αληαπόθξηζε ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ «ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ 
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ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» όπνπ ππέβαιε ειεθηξνληθά ζηελ πιαηθόξκα 

ηνπ ΔΗΓΗ ζηηο 09/10/2020 ππεύζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν δηθαηνινγεηηθό θαηαθύξσζεο κε ηελ επηζπλαπηόκελε αίηεζε ζηελ αξκόδηα 

ππεξεζία 

18. Σελ από 13/10/2020 ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπ δηθαηνινγεηηθνύ ζηελ πιαηθόξκα ηνπ 

ΔΗΓΗ θαζώο θαη ηελ έληππε θαηάζεζή ηνπ ζε θιεηζηό θάθειν ζην Κεληξηθό 

Πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ 

19. Σελ από 14/10/2020 ειεθηξνληθή ππνβνιή έλνξθεο βεβαίσζεο ζηελ πιαηθόξκα ηνπ 

ΔΗΓΗ θαζώο θαη ηελ έληππε θαηάζεζή ηεο ζε θιεηζηό θάθειν ζην Κεληξηθό 

Πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ, όπνπ γηα ην ίδην ζέκα έρεη ππνβιεζεί ππεύζπλε δήισζε κε ηα 

δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο 

20. Σν από 20/10/2020 πξαθηηθό ηνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν ησλ 

δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο  κε ην νπνίν πξνηείλεηαη νκόθσλα πξνο ηελ Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή ε θαηαθύξσζε ηεο ζύκβαζεο σο εμήο: 

α) ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα «ΓΗΑΛΔΛΖ ΚΧΝ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ» ηα Σμήμαηα Α, Β, Γ & 

Δ ζπλνιηθνύ πνζνύ 46.508,68 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%, (πνζνύ δαπάλεο 

37.507,00 € θαη πνζνύ 9.001,68 € γηα ΦΠΑ)  

β) ζηνλ νηθνλνκηθό θνξέα «ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ηο Σμήμα Γ ζπλνιηθνύ πνζνύ 23.510,40 €, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%, (πνζνύ δαπάλεο 18.960,00 €  θαη πνζνύ 4.550,40 € 

γηα ΦΠΑ) 

 

θαη ζύκθσλα κε: 

1. Σν άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άξζξν 40 παξ. 1) 

2. Σν λ. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόζιες σμβάζεις Έργων, Προμηθειών και Τπηρεζιών 

(προζαρμογή ζηις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 

Δγκρίνει ηo από 20-10-2020 πξαθηηθό ηνπ αξκνδίνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ ηεο Γ/λζεο 

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Πξαζίλνπ θαη σο εθ ηνύηνπ καηακσρώνει ηνλ Ηιεθηξνληθό 

Αλνηθηό Γεκόζην Μεηνδνηηθό Γηαγσληζκό πνπ αθνξά ζηελ ππεξεζία «Μσοκηονία και 

καηαπολέμηζη ενηόμφν ζηο Γήμο Παηρέφν και ανηιμεηώπιζη έκηακηφν περιζηαηικών 

απολύμανζης» ζηνπο θάησζη νηθνλνκηθνύο θνξείο σο εμήο: 

 

      1) ΓΗΑΛΔΛΖ ΚΧΝ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

 

        ΣΜΖΜΑ Α: Μπνθηνλία θαη απεληόκσζε ζηε Γ.Δ. Παηξέσλ 

 
Α/Α Περιγραθή 

παρετόμενης 

σπηρεζίας 

Μονάδα Ποζόηηηα Αριθμός 

εθαρμογών 

Σιμή 

προζθοράς 

ανά μονάδα 

Δαπάνη 

αριθμηηικώς  

(€) 

Α.1 

 

Μπνθηνλία θαη 

θαηαπνιέκεζε 

εληόκσλ ζε 

ππαίζξηνπο 

θνηλόρξεζηνπο 

ρώξνπο ηεο Γ.Δ. 

Παηξέσλ 

1 

10.000,00 

Α.2 Μπνθηνλία θαη 

απεληόκσζε ζηα 

ζρνιηθά θαη 

δεκνηηθά θηίξηα ηεο 

Γ.Δ. Παηξέσλ 

1 

10.565,00 

Α.3 Πξνκήζεηα θαη 

ηνπνζέηεζε 

δνισκαηηθώλ 

ζηαζκώλ ζηε Γ.Δ. 

Παηξέσλ 

215 2,80 

602,00 
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Α.4 Αληηκεηώπηζε 

έθηαθησλ 

πεξηζηαηηθώλ 

απνιύκαλζεο 

θηηξίσλ ζηε Γ.Δ. 

Παηξέσλ 

θηίξην 12 2 20,00 480,00 

    ΤΝΟΛΟ Α 21.647,00 

    Φ.Π.Α. 24%   5.195,28 

    ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 26.842,28 

 

         ΣΜΖΜΑ Β: Μπνθηνλία θαη απεληόκσζε ζηε Γ.Δ. Ρίνπ 
 

Α/Α Περιγραθή 

παρετόμενης 

σπηρεζίας 

Μονάδα Ποζόηηηα Αριθμός 

εθαρμογών 

Σιμή 

προζθοράς 

ανά μονάδα 

Δαπάνη 

αριθμηηικώς  

(€) 

Β.1 

 

Μπνθηνλία θαη 

θαηαπνιέκεζε 

εληόκσλ ζε 

ππαίζξηνπο 

θνηλόρξεζηνπο 

ρώξνπο ηεο Γ.Δ. 

Ρίνπ 

1 

1.476,00 

Β.2 Μπνθηνλία θαη 

απεληόκσζε ζηα 

ζρνιηθά θαη 

δεκνηηθά θηίξηα ηεο 

Γ.Δ. Ρίνπ 

1 

2.000,00 

Β.3 Πξνκήζεηα θαη 

ηνπνζέηεζε 

δνισκαηηθώλ 

ζηαζκώλ ζηε Γ.Δ. 

Ρίνπ 

55 2,80 

154,00 

Β.4 Αληηκεηώπηζε 

έθηαθησλ 

πεξηζηαηηθώλ 

απνιύκαλζεο 

θηηξίσλ ζηε Γ.Δ. 

Ρίνπ 

θηίξην 6 2 20,00 240,00 

    ΤΝΟΛΟ Β 3.870,00 

    Φ.Π.Α. 24%    928,80 

    ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 4.798,80 

 

        ΣΜΖΜΑ Γ: Μπνθηνλία θαη απεληόκσζε ζηηο Γ.Δ. Μεζζάηηδνο, Παξαιίαο & Βξαρλαηίθσλ 
 

Α/Α Περιγραθή 

παρετόμενης 

σπηρεζίας 

Μονάδα Ποζόηηηα Αριθμός 

εθαρμογών 

Σιμή 

προζθοράς 

ανά μονάδα 

Δαπάνη 

αριθμηηικώς  

(€) 

Γ.1 

 

Μπνθηνλία θαη 

θαηαπνιέκεζε 

εληόκσλ ζε 

ππαίζξηνπο 

θνηλόρξεζηνπο 

ρώξνπο ησλ Γ.Δ. 

Μεζζάηηδαο, 

Παξαιίαο 

&Βξαρλαηίθσλ 

1 

1.720,00 

Γ.2 Μπνθηνλία θαη 

απεληόκσζε ζηα 

ζρνιηθά θαη 

δεκνηηθά θηίξηα 

ησλ Γ.Δ. 

Μεζζάηηδαο, 

Παξαιίαο 

1 

2.904,00 
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&Βξαρλαηίθσλ 

Γ.3 Πξνκήζεηα θαη 

ηνπνζέηεζε 

δνισκαηηθώλ 

ζηαζκώλ ζηηο Γ.Δ. 

Μεζζάηηδαο, 

Παξαιίαο 

&Βξαρλαηίθσλ 

120 2,80 

336,00 

Γ.4 Αληηκεηώπηζε 

έθηαθησλ 

πεξηζηαηηθώλ 

απνιύκαλζεο 

θηηξίσλ ζηηο Γ.Δ. 

Μεζζάηηδαο, 

Παξαιίαο 

&Βξαρλαηίθσλ 

θηίξην 6 2 20,00 240,00 

    ΤΝΟΛΟ Γ 5.200,00 

    Φ.Π.Α. 24% 1.248,00 

    ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 6.448,00 

 
 

 ΣΜΖΜΑ Δ: «Απνιύκαλζε Γεκνηηθώλ Κηηξίσλ & Ορεκάησλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζε πεξίπησζε 

έθηαθηεο αλάγθεο» 

Α/Α Περιγραθή 

παρετόμενης 

σπηρεζίας 

Μονάδα Ποζόηηηα Αριθμός 

εθαρμογών 

Σιμή μονάδας ΜΕΡΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

1 Απνιύκαλζε 

δεκνηηθώλ 

θηηξίσλ 

θηίξην 75 1 60 4.500,00 

2 Απνιύκαλζε 

νρεκάησλ 

επηβαηηθά 28 1 10 280,00 

  θνξηεγά (<3,5 

ηόλσλ) & 

βαξέα 

νρήκαηα 

(θνξηεγά >3,5 

ηόλσλ         & 

ιεσθνξεία) 

201 1 10 2.010,00 

 

 

    ΤΝΟΛΟ                              

(άνεσ ΦΠΑ 

24%) 6.790,00 

     ΦΠΑ 24% 1.629,60 

     ΓΔΝΗΚΟ 

ΤΝΟΛΟ               

(με ΦΠΑ 

24%) 8.419,60 

 

 

           2. ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 

           ΣΜΖΜΑ Γ: Πξόγξακκα θαηαπνιέκεζεο θνπλνππηώλ Γήκνπ Παηξέσλ 
 

Α/Α Περιγραθή παρετόμενης σπηρεζίας Ποζόηηηα Δαπάνη 

αριθμηηικώς  

(€) 

Γ.1 Καηαπνιέκεζε θνπλνππηώλ 

(πξνλπκθνθηνλία θαη αθκαηνθηνλία) ζε 

εληνπηζκέλεο εζηίεο αλαπαξαγσγήο, 

ξέκαηα, αξδεπηηθά θαλάιηα, ππαίζξηνπο 

θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο θαη αιινύ 

1 

18.960,00 

  ΤΝΟΛΟ Γ 18.960,00 

  Φ.Π.Α. 24%   4.550,40 
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  ΓΔΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 
23.510,40 

 

γηαηί δηαπηζηώζεθε ε ζπκθσλία ησλ εληύπσλ θαη ησλ ειεθηξνληθά ππνβιεζέλησλ 

δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο θαη ε πιεξόηεηά ηνπο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηε δηαθήξπμε 

(παξ. 3.2 θαη 2.2.8.2) ηνπ ελ ιόγσ δηαγσληζκνύ, κε ζπλνιηθό πξνζθεξόκελν πνζό 70.019,08 €, 

(ζπκπ/λνπ ΦΠΑ 24%). 

 

Ζ παρούζα απόθαζη θα αποζηαλεί για έλεγτο νομιμόηηηας ζηην Αποκενηρφμένη 

Γιοίκηζη Πελοποννήζοσ, Γσηικής Δλλάδος και Ηονίοσ. 

 

 

        Ο Πρόεδρος                                      Σα σμμεηέτονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ 

ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΥΡΖΣΟ ΚΟΡΓΑ 

ΘΔΟΓΧΡΟ ΞΤΛΗΑ 

ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ 
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