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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 15η Γεκεμβπίος 2020, εκέξα Σπίηη θαη ώπα 11:30, κεηά
απφ γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 46/1112-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζυ ηηλεδιάζκετηρ ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ
Δπιηποπήρ, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (21) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα
παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλχζεο Πιέζζαο – Πξφεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο, 3]
Αθξηβή ακνχξε-Βαγελά – ηαθηηθφ κέινο, 4] Ινπιία Γηαλληηζνπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 5]
Γεψξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθφ κέινο, 6] Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο, 7] Νηθφιανο
Παπαδεκάηνο – ηαθηηθφ κέινο, 8] Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 9] Ισάλλεο
Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο θαη 10] Αζαλάζηνο Αζαλαζφπνπινο – αλαπιεξσκαηηθφ
κέινο.
Ο θ. Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθφ κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε ζπδήηεζε
ηνπ κνλαδηθνχ εθηφο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο ζέκαηνο (αξηζκφο απνθάζεσο 888/2020).
Ο θ. Νηθφιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηελ ηειεδηάζθεςε
θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 8νπ ζέκαηνο (αξηζκφο απνθάζεσο 895/2020).
O θ. Θεφδσξνο Ξπιηάο - αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά
ηε ζπδήηεζε ηνπ 8νπ ζέκαηνο (αξηζκφο απνθάζεσο 895/2020).
Η θα Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά
ηε ζπδήηεζε ηνπ 9νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 896/2020).
Ο θ. Ισάλλεο Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά
ηε ζπδήηεζε ηνπ 10νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 897/2020).
Ο θ. Φψηηνο Γεκαθφπνπινο – Αληηπξφεδξνο, δελ κεηείρε ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη
θιήζεθε.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
ηελ αξρή, ν θ. Πξφεδξνο εηζάγεη ην θαηεπείγνλ ζέκα, «Δμεηδίθεπζε πίζησζεο γηα
ηελ θαηεπείγνπζα ππεξεζία απνιχκαλζεο Κηηξίσλ πγθξνηήκαηνο Λαδφπνπινπ»,
(ζρεηηθφ ην αξηζ. 17447/15-12-2020 δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 17440/1512-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη
Μειεηψλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ
Δμνπιηζκνχ – Γ/λζε Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Πξαζίλνπ - Σκήκα Μειεηψλ Έξγσλ
θαη Πξαζίλνπ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή – (δηα ηνπ θ.
Γεκάξρνπ) - ΘΔΜΑ:΄΄Δμεηδίθεπζε πίζησζεο γηα ηελ θαηεπείγνπζα ππεξεζία
απνιχκαλζεο Κηηξίσλ πγθξνηήκαηνο Λαδφπνπινπ΄΄ - Έρνληαο ππφςε: -*ην άξζξν 72
ηνπ Ν.3852/10 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,
κε ην άξζξν 10 παξ. 4 ηνπ Ν.4674/20 θαη ην άξζξν 40 παξ.1 πεξ. ζη η ηνπ Ν. 4735/12-102020 -*ην άξζξν 203 παξ. 1 ηνπ Ν. 4555/2018 -*ην άξζξν 10 ηεο ΠΡΑΞΗ
ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ (ΦΔΚ A’ 55/11.03.2020) Καηεπείγνπζεο δηαηάμεηο
γηα ηε ιεηηνπξγία Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιήςεο κέηξσλ απνθπγήο
ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 - Παξαθαινχκε φπσο εμεηδηθεχζεηε πίζησζε
πνζνχ 6.200,00 € ζπκπ/λνπ Φ.Π.Α. 24% ζηνλ Κ.Α. 00-6495.00016 (Έθηαθηε επηρνξήγεζε
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ησλ Γήκσλ ηεο Υψξαο πξνο θάιπςε έθηαθησλ θαη επηηαθηηθψλ ηνπο αλαγθψλ πνπ
πξνθιήζεθαλ απφ ηελ εκθάληζε ηνπ θνξνλντνχ COVID-19), ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
Γήκνπ Παηξέσλ έηνπο 2020 γηα ηελ «Καηεπείγνπζα ππεξεζία απνιχκαλζεο Κηηξίσλ
πγθξνηήκαηνο Λαδφπνπινπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ κέηξσλ
αληηκεηψπηζεο ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19». - Η
αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη κε ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο
πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, ιφγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο ε νπνία δελ απνξξέεη απφ επζχλε
ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 παξ.2 πεξ. γ ηνπ Ν4412/2016, κεηά απφ
έξεπλα αγνξάο. – Ο Αληηδήκαξρνο Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη
Μειεηψλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ
Δμνπιηζκνχ, θ. Νηθφιανο Αζπξάγθαζνο».Ζ Οικονομική Δπιηποπή, κε ηελ δηεπθξίληζε φηη εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε ν θ.
Πέηξνο Φσκάο, άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, ηνλ αξκφδην εηζεγεηή-Αληηδήκαξρν, ηηο
ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειψλ θαη αθνχ θήξπμε ην σο άλσ ζέκα κατεπείγον,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
χκθσλα κε:
1. Σν άξζξν 203 ηνπ Ν. 4555/2018 (Ν.4625/2019 άξζξν 14 παξ. 1)
2. Σν άξζξν 10 ηεο ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ (ΦΔΚ A’
55/11.03.2020) Καηεπείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε ιεηηνπξγία Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιήςεο κέηξσλ απνθπγήο ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ
COVID-19
εξειδικεύει πίζησζε πνζνχ 6.200,00 €, ζςμπ/νος Φ.Π.Α. 24% ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.
00-6495.00016 (Έθηαθηε επηρνξήγεζε ησλ Γήκσλ ηεο Υψξαο πξνο θάιπςε έθηαθησλ θαη
επηηαθηηθψλ ηνπο αλαγθψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ εκθάληζε ηνπ θνξσλντνχ COVID19), ησλ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020, γηα ηελ
«Καηεπείγοςζα ςπηπεζία απολύμανζηρ Κηιπίυν ςγκποηήμαηορ Λαδόποςλος ηος
Γήμος Παηπέυν για ηην ηήπηζη ηυν μέηπυν ανηιμεηώπιζηρ ηηρ ανάγκηρ
πεπιοπιζμού ηηρ διαζποπάρ ηος κοπυνοφού COVID-19».
Η αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη κε ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο
πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, ιφγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο ε νπνία δελ απνξξέεη απφ επζχλε
ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 παξ.2 πεξ. γ ηνπ Ν. 4412/2016, κεηά απφ
έξεπλα αγνξάο.
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