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Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η    Αριθμός 17 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ  

 
Πξνο 

«θνθα» «Όλνκα» «Επώλπκν» 

                                                                                 «Σίηιν» 

                         

  

 Κύξηε, Κπξία 

Σαο θαινύκε ζε ζπλεδξίαζε κέζσ Σειεδηάζθεςεο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο, ζύκθσλα κε 

ην άξζξν 10 ηνπ αξηζ. 55/11-3-2020 ΦΕΚ, ζην νπνίν δεκνζηεύζεθε ε Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ 

«Καηεπείγοληα κέηρα αληηκεηώπηζες ηωλ αρλεηηθώλ ζσλεπεηώλ ηες εκθάληζες ηοσ θορωλαϊού COVID – 19 

θαη ηες αλάγθες περηορηζκού ηες δηάδοζής ηοσ», ηελ αξηζ. 40/31-3-2020 εγθύθιην ηνπ Υπνπξγείνπ 

Εζσηεξηθώλ «Ελεκέρωζε γηα ηελ εθαρκογή ηοσ θαλοληζηηθού πιαηζίοσ αληηκεηώπηζες ηοσ θορωλοϊού 

COVID-19,αλαθορηθά κε ηελ οργάλωζε θαη ιεηηοσργία ηωλ δήκωλ», ποσ ζα πραγκαηοποηεζεί ηελ 19ε 

Μαΐνπ 2020, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 12 ην κεζεκέξη. 

Σε πεξίπησζε πνπ δελ δηαπηζησζεί απαξηία κέζσ ηεο ηειεδηάζθεςεο, ιόγσ ελδερόκελσλ ηερληθώλ 

πξνβιεκάησλ ζύλδεζεο ησλ κειώλ, ε ζπλεδξίαζε ζα δηεμαρζεί δηα πεξηθνξάο.   

  

1) Τπνβνιή Σακεηαθνύ Απνινγηζηηθνύ Πίλαθα έηνπο 2019 γηα έγθξηζε (εηζεγεηής: Δ. Πιέζζας – 

Αλη/ρτος, Χ. Θεοδωρόποσιος  – Αρκ. Δ/ληής) 
 

2) Έγθξηζε ή κε ηεο ήδε αζθεζείζαο κε εκεξνκελία 20-10-2016 αίηεζεο αθπξώζεσο (αξ. θαη. 

Δηνηθ. Εθεηείνπ Παηξώλ ΑΚ125/21-10-2016 θαη αξ. Καη. ηΕ Ε2770/2019 (εηζεγεηής: Δ. 

Πιέζζας – Αλη/ρτος, Γ. Γεωργόποσιος – Νοκηθός Σύκβοσιος) 
 

3) Εμέηαζε ηεο αξηζ.15130/27-04-2020 εκπξόζεζκεο έλζηαζεο ηεο επηρείξεζεο «ΑΜΑΡΗ 

ΣΕΦ. ΖΑΥΑΡΘΑ Ε.Δ.Ε.» θαη έγθξηζε ηεο από 05-05-2020 Γλσκνδόηεζεο ηεο Επηηξνπήο 

Αμηνιόγεζεο Ελζηάζεσλ ηεο Δ/λζεο Πεξηβάιινληνο Ελέξγεηαο & Πξαζίλνπ αλαθνξηθά κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο γηα ηελ ππεξεζία «Μίζζσζε Μεραλεκάησλ γηα 

Εμσξατζκό Παξαιηώλ» (εηζεγεηής: Α. Αζαλαζόποσιος – Αλη/ρτος, Χ. ζεοδωρόποσιος – Αρκ. Δ/ληής) 
 

4) Έγθξηζε ηνπ από 12-05-2020 Πξαθηηθνύ ηνπ αξκνδίνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ ηεο Δ/λζεο 

Δηαρείξηζεο Πξνζόδσλ & Δεκνηηθήο Πεξηνπζίαο δηελέξγεηαο ειεθηξνληθνύ αλνηθηνύ δεκόζηνπ 

κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ "Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο, εηδώλ γξαθείνπ, 

θσηναληηγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη θαθέισλ αιιεινγξαθίαο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ 

Τπεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ Παηξέσλ" θαη αλάδεημε νξηζηηθνύ αλαδόρνπ (εηζεγεηής: Δ. Πιέζζας – 

Αλη/ρτος, Μ. Αγηωηάηοσ, Χ. ζεοδωρόποσιος – Αρκ. Δ/ληές) 
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5) 1) Έγθξηζε: α) Σεο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε, ιόγσ 

θαηεπείγνπζαο αλάγθεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 παξ.2 πεξ. γ ηνπ Ν.4412/2016 θαη ρσξίο λα 

πξνθύπηεη ππαηηηόηεηα ηνπ Δήκνπ, γηα ηελ «Καηεπείγνπζα πξνκήζεηα θξέζθνπ παζηεξησκέλνπ 

γάιαθηνο σο κέζν πξνζηαζίαο δηθαηνύρσλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Δήκνπ Παηξέσλ κέρξη ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ ειεθηξνληθνύ δηεζλή αλνηθηνύ δεκόζηνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ πνπ είλαη 

ζε εμέιημε», β) Σνπ από 14/05/2020 Πξαθηηθνύ ηνπ Γλσκνδνηηθνύ νξγάλνπ, 2) Αλάζεζε ηεο ελ 

ιόγσ πξνκήζεηαο θαη 3) Εμνπζηνδόηεζε ζην Δήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 

ύκβαζεο (εηζεγεηής: Δ. Πιέζζας – Αλη/ρτος, Ε. Αλλίλοσ – Αρκ. Δ/ληρηα, Α. Κοδίας  – Αρκ. Δ/ληής 

α.α.) 
 

6) 1) Έγθξηζε: α) Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ ηεο αξηζ. 10/2020 κειέηεο, β) Σεο πξνζθπγήο ζηελ 

δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε "απνπζία αληαγσληζκνύ γηα ηερληθνύο 

ιόγνπο", γ) Σνπ από 05-05-2020 Πξαθηηθνύ ηνπ αξκνδίνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ ηεο Δ/λζεο 

Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο θαη 2) Απεπζείαο αλάζεζε γηα ηελ 

"Πξνκήζεηα & Εγθαηάζηαζε Εθαξκνγήο Δηαρείξηζεο Δηθαζηηθώλ Τπνζέζεσλ" – CPV: 

48900000-7 (εηζεγεηής: Ν. Αζπράγθαζος – Αλη/ρτος, Π. Παπαεσζσκίοσ, Χ. Θεοδωρόποσιος – Αρκ. 

Δ/ληές) 
 

7) Έγθξηζε πξαθηηθνύ ηνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ (Επηηξνπή Δηαγσληζκνύ) ηεο Δ/λζεο 

Πεξηβάιινληνο Ελέξγεηαο & Πξαζίλνπ θαη αλάδεημε πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ γηα ηελ «Παξνρή 

ππεξεζηώλ λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο πνιπζύρλαζησλ παξαιηώλ Δήκνπ Παηξέσλ» (εηζεγεηής: 

Ν. Αζπράγθαζος – Αλη/ρτος, Π. Κωζηόποσιος – Αρκ. Δ/ληής, Α. Κοδίας – Αρκ. Δ/ληής α.α.) 
 

8) 1) Έγθξηζε ηνπ από 02/04/2020 πξαθηηθνύ ηνπ γλσκνδνηηθνύ νξγάλνπ ηεο Δ/λζεο 

Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Εμνπιηζκνύ πνπ αθνξά ζηελ 

επαλαπξνθήξπμε ηνπ ηκήκαηνο Γ΄, ηεο αξηζ.7/2019 κειέηεο, γηα ηελ «Πξνκήζεηα 

Απνξξηκκαηνδεθηώλ», 2) Αλαθήξπμε ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο σο άγνλεο θαη 3) Μαηαίσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο (εηζεγεηής: Ν. Αζπράγθαζος – Αλη/ρτος, Π. Λέκες-

Πεηρόποσιος, Χ. Θεοδωρόποσιος – Αρκ. Δ/ληές) 
 

9) Έγθξηζε ήζζνλνο ζεκαζίαο ηξνπνπνίεζεο ηεο ύκβαζεο πξνκήζεηαο εμνπιηζκνύ παηδηθώλ 

ραξώλ κε κεηνδόηε ηελ εηαηξεία «KERGON ΣΕΥΝΘΚΗ ΕΜΠΟΡΘΚΗ ΘΚΕ», κε ζπλνιηθό 

ζπκπιεξσκαηηθό πνζό 44.648,26€ (εηζεγεηής: Χ. Κορδάς – Αλη/ρτος, Χ. Θεοδωρόποσιος – Αρκ. 

Δ/ληής) 
 

10) Απνδνρή παξαρώξεζεο νρήκαηνο ηεο Κνηλσθεινύο Επηρείξεζεο ηνπ Δήκνπ Παηξέσλ – 

Καξλαβάιη Πάηξαο, ζηε Δ/λζε Καζαξηόηεηαο, Αλαθ/ζεο & Μερ/θνύ Εμνπιηζκνύ ηνπ Δήκνπ 

Παηξέσλ (εηζεγεηής: Ν. Αζπράγθαζος – Αλη/ρτος, Π. Λέκες – Αρκ. Δ/ληής) 

 
 

           Ο Πξόεδξνο ηεο 

     Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο 

 

 

    ΔΘΟΝΤΗ ΠΛΕΑ 

 

 

ΦΕΚ 55/11-3-2020 – ΑΡΘΡΟ 10 

Καηά ην δηάζηεκα ιήςεο ησλ κέηξσλ απνθπγήο ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19, ε ιήςε ησλ 

απνθάζεσλ ησλ πάζεο θύζεσο ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ησλ ΟΤΑ α’ θαη β’ βαζκνύ θαη ησλ δηνηθεηηθώλ 

ζπκβνπιίσλ ησλ επνπηεπόκελσλ λνκηθώλ ηνπο πξνζώπσλ κπνξεί λα ιακβάλεη ρώξα είηε δηά πεξηθνξάο 

θαηά ηηο πξνβιέςεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 67 θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 167 ηνπ λ. 3852/2010 (Α’ 87), 

είηε δηά ηειεδηάζθεςεο κε θάζε πξόζθνξν ηειεπηθνηλσληαθό κέζν. Σηελ πεξίπησζε ηεο δηα δώζεο 

ζύγθιεζεο ησλ ζπκβνπιίσλ, νη ζπλεδξηάζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξώλ. 


