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ΓΖΜΟ ΠΑΣΡΔΩΝ 

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ           Πάηπα 9 Οκηυβπίος 2020 

ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

ΤΛΛΟΓΗΚΩΝ – ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

Πληρουορίες: Κων/νος Ντάτσας 
E- mail: epitropesdp@gmail.com 

ΣΖΛ.: 2613 610346 

FAX 2613 610290 

 

Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η    Αριθμός 36 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ  

 
Ππορ 

 …………………… 

                                                                          …………………………….                

                 

 

                                           

 Κωπιε, Κςπία 
Σας καλούμε σε ζςνεδπίαζη μέζυ Σηλεδιάζκετηρ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ, σύμυωνα με την 

αριθ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο τοσ ΥΠ.ΕΣ. πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί την 13
η
 Οκηυβπίος 2020, ημέπα Σπίηη 

και ϊπα 11:30 ηο ππυί. 

 

1) Έγκπιζη ηηρ ςπ’ απιθ. 115/2020 απψθαζηρ ηος Γιοικηηικοω ςμβοςλίος ηος Κοινυνικοω Οπγανιζμοω 

Γήμος Παηπέυν πος αθοπά ζηην έγκπιζη ηηρ 6ηρ αναμψπθυζηρ ηος πποχπολογιζμοω ηος οικονομικοω 

έηοςρ 2020 (εηζεγεηήο: Θ. Τνπιγαξίδεο – Πξόεδξνο ηνπ Δ.Σ. ηνπ Κνηλωληθνύ Οξγαληζκνύ Δήκνπ Παηξέωλ) 

 

2) Έγκπιζη ηος απψ 05/10/2020 Ππακηικοω ηος απμοδίος Γνυμοδοηικοω Οπγάνος ηηρ Γ/νζηρ 

Απσιηεκηονικοω Έπγος-Ζ/Μ και καηακωπυζη ηος ςνοπηικοω Γιαγυνιζμοω, για ηην ππομήθεια 

«Φυηιζμψρ Απζακείος, διαηηπηηέος μνημείος ιδιαίηεπηρ πολιηιζηικήρ, απσιηεκηονικήρ και 

ιζηοπικήρ αξίαρ» με ζςνολικψ πποζθεπψμενο ποζψ 73.594,62 € (ζςμπ/νος ΦΠΑ) (εηζεγεηήο: Χ. Κνξδάο 

– Αλη/ξρνο, Ε. Αιεμνπνύινπ, Χ. Θενδωξόπνπινο – Αξκ. Δ/ληέο) 

 

3) Ανάθεζη για ηην "Ππομήθεια και ηοποθέηηζη εξαπηήμαηορ εκηςπυηή ειζιηηπίυν καθϊρ και ηη 

ζςνηήπηζη ηος μησανήμαηορ καθοπιζμοω ζειπάρ πποηεπαιψηηηαρ ηηρ ΝΔΜΟ-Q ζηο ΚΔΠ 0384 ηος 

Γήμος Παηπέυν" – CPV: 42991230-0 (εηζεγεηήο: Δ. Πιέζζαο – Αλη/ξρνο, Ν. Αιηβηδάηνο, Χ. 

Θενδωξόπνπινο – Αξκ. Δ/ληέο) 

 

4) 1) Έγκπιζη ηεσνικϊν πποδιαγπαθϊν, 2) Ανάθεζη ηηρ ζωμβαζηρ παποσήρ ςπηπεζιϊν «Ανανέυζη 

ζςνδπομήρ GPS», CPV: 7998000-7, με ζςνολικψ ποζψ ανάθεζηρ 2.976,00 € (ζςμπεπ. ΦΠΑ 24%), με 

ηη διαδικαζία ηηρ διαππαγμάηεςζηρ συπίρ πποηγοωμενη δημοζίεςζη (ζωμβαζη καη’ 

αποκλειζηικψηηηα), ζωμθυνα με ηο άπθπο 32 παπ.2 πεπιπη. β) ςποπεπ. ββ) ηος Ν.4412/2016 

(εηζεγεηήο: Χ. Κνξδάο – Αλη/ξρνο, Ε. Αιεμνπνύινπ, Χ. Θενδωξόπνπινο – Αξκ. Δ/ληέο) 

 

5) Έγκπιζη ππακηικοω ηος Γνυμοδοηικοω Οπγάνος (Δπιηποπή Γιαγυνιζμοω) ηηρ Γ/νζηρ Καθαπιψηηηαρ, 

Ανακωκλυζηρ και Μησανολογικοω Δξοπλιζμοω και α) Ανάδειξη πποζυπινϊν αναδψσυν, β) 

Μαηαίυζη και επανάλητη ηος ημήμαηορ ηέζζεπα (4) και μαηαίυζη και επανάλητη ηηρ διαδικαζίαρ 

με διαππαγμάηεςζη συπίρ πποηγοωμενη δημοζίεςζη ηος ημήμαηορ έξι (6), ηηρ «Ππομήθειαρ 

μησανολογικοω εξοπλιζμοω για ηην κάλςτη ηυν αναγκϊν ηος Γήμος Παηπϊν - Α΄ Φάζη 2020» 

(εηζεγεηήο: Ν. Αζπξάγθαζνο – Αλη/ξρνο, Π. Λέκεο-Πεηξόπνπινο, Χ. Θενδωξόπνπινο – Αξκ. Δ/ληέο) 
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6) 1) Έγκπιζη ηος απψ 05/10/2020 ππακηικοω ηος απμψδιος Γνυμοδοηικοω Οπγάνος ηηρ Γ/νζηρ 

Καθαπιψηηηαρ, Ανακωκλυζηρ και Μησανολογικοω Δξοπλιζμοω πος αθοπά ηην αποζθπάγιζη και 

αξιολψγηζη ηυν πποζθοπϊν ηος ςνοπηικοω Γιαγυνιζμοω, για ηην «Ππομήθεια μεηαλλικϊν 

πλαιζίυν για κάλςτη, πποζηαζία και οπιοθέηηζη κάδυν αποππιμμάηυν», 2) Ανάδειξη «πποζυπινοω 

αναδψσος», 3) Απψππιτη ηηρ πποζθοπάρ ηος οικονομικοω θοπέα «ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ Θ. ΜΠΑΕΗΟ & 

ΤΗΟΗ Ο.Δ. (εηζεγεηήο: Ν. Αζπξάγθαζνο – Αλη/ξρνο, Π. Λέκεο-Πεηξόπνπινο, Χ. Θενδωξόπνπινο – Αξκ. 

Δ/ληέο) 

 

7) 1) Έγκπιζη διαδικαζίαρ διαππαγμάηεςζηρ συπίρ πποηγοωμενη δημοζίεςζη (ζωμβαζη καη’ 

αποκλειζηικψηηηα), ζωμθυνα με ηο άπθπο 32 παπ.2 πεπιπη .β) ςποπεπ. ββ) ηος Ν.4412/2016, 2) 

Έγκπιζη ηεσνικϊν πποδιαγπαθϊν ηηρ 24/2020 μελέηηρ ηηρ Γ/νζηρ Ππογπαμμαηιζμοω Οπγάνυζηρ & 

Πληποθοπικήρ, για ηην «Ππομήθεια εξοπλιζμοω και επγαζίερ για αναβάθμιζη  ηηλεπικοινυνιακϊν 

ςποδομϊν ενψτει ηηρ μεηεγκαηάζηαζηρ ςπηπεζιϊν ηος Γήμος Παηπέυν ζηο κηήπιο ηος ππϊην 

Απζακείος»,CPV: 32543000-1 & 32430000-6,με ζςνολικψ ποζψ ανάθεζηρ 26.668,42 € (ζςμπεπ. ΦΠΑ 

24) (εηζεγεηήο: Ν. Αζπξάγθαζνο – Αλη/ξρνο, Χ. Θενδωξόπνπινο – Αξκ. Δ/ληήο) 

 

8) Έγκπιζη ηος 3
ος

 Ππακηικοω πεπί παπάηαζηρ ιζσωορ πποζθοπϊν ηος έπγος «ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ 

ΠΛΑΣΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΟΛΖ ΣΩΝ ΟΓΩΝ ΘΡΑΚΖ, ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ ΚΑΗ ΑΓ.ΟΦΗΑ» (εηζεγεηήο: 

Χ. Κνξδάο – Αλη/ξρνο, Ε. Αιεμνπνύινπ – Αξκ. Δ/ληξηα) 

 

9) 1) Έγκπιζη ηηρ απ. 48/2020 οπιζηικήρ μελέηηρ ηος έπγος: «Δνεπγειακή αναβάθμιζη 24
ος

 Γημοηικοω 

σολείος», 2) Σπψπορ εκηέλεζηρ ηος έπγος: Δπιλογή Αναδψσος μέζυ ηηρ διακήπςξηρ ανοικηήρ 

διαδικαζίαρ για ηην ζωνατη ηλεκηπονικϊν δημοζίυν ζςμβάζευν έπγος κάηυ ηυν οπίυν, ζωμθυνα 

με ηο άπθπο 27 ηος Ν. 4412/16, 3) Έγκπιζη ςποβολήρ ππψηαζηρ για ηην ένηαξη ηος έπγος: 

«Δνεπγειακή αναβάθμιζη 24
ος

 Γημοηικοω σολείος» ζηο επισειπηζιακψ ππψγπαμμα «Γςηική 

Δλλάδα», άξονα πποηεπαιψηηηαρ 2 «Πποζηαζία ηος Πεπιβάλλονηορ – Μεηάβαζη ζε μία οικονομία 

θιλική ζηο πεπιβάλλον», o οποίορ ζςγσπημαηοδοηείηαι απψ ηο Δςπυπαφκψ ηαμείο Πεπιθεπειακήρ 

Ανάπηςξηρ (ΔΣΠΑ), με ηίηλο δπάζη 4.c.1.1-a3 «Δπενδωζειρ ζε δημψζιερ ςποδομέρ για ενεπγειακή 

αναβάθμιζη και ηην σπήζη ανανεϊζιμυν πηγϊν ενέπγειαρ» (εηζεγεηήο: Χ. Κνξδάο – Αλη/ξρνο, Ε. 

Αιεμνπνύινπ – Αξκ. Δ/ληξηα) 

 

10) 1) Έγκπιζη ηηρ απ. 49/2020 οπιζηικήρ μελέηηρ ηος έπγος: «Δνεπγειακή αναβάθμιζη 47
ος

 Γημοηικοω – 

14
ος 

Νηπιαγυγείος», 2) Σπψπορ εκηέλεζηρ ηος έπγος: Δπιλογή Αναδψσος μέζυ ηηρ διακήπςξηρ 

ανοικηήρ διαδικαζίαρ για ηην ζωνατη ηλεκηπονικϊν δημοζίυν ζςμβάζευν έπγος κάηυ ηυν οπίυν, 

ζωμθυνα με ηο άπθπο 27 ηος Ν. 4412/16, 3) Έγκπιζη ςποβολήρ ππψηαζηρ για ηην ένηαξη ηος έπγος: 

«Δνεπγειακή αναβάθμιζη 47
ος

 Γημοηικοω – 14
ος 

Νηπιαγυγείος» ζηο επισειπηζιακψ ππψγπαμμα 

«Γςηική Δλλάδα», άξονα πποηεπαιψηηηαρ 2 «Πποζηαζία ηος Πεπιβάλλονηορ – Μεηάβαζη ζε μία 

οικονομία θιλική ζηο πεπιβάλλον», o οποίορ ζςγσπημαηοδοηείηαι απψ ηο Δςπυπαφκψ ηαμείο 

Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΔΣΠΑ), με ηίηλο δπάζη 4.c.1.1-a3 «Δπενδωζειρ ζε δημψζιερ ςποδομέρ για 

ενεπγειακή αναβάθμιζη και ηην σπήζη ανανεϊζιμυν πηγϊν ενέπγειαρ» (εηζεγεηήο: Χ. Κνξδάο – 

Αλη/ξρνο, Ε. Αιεμνπνύινπ – Αξκ. Δ/ληξηα) 

 

11) 1) Έγκπιζη ηηρ απ. 50/2020 οπιζηικήρ μελέηηρ ηος έπγος: «Δνεπγειακή αναβάθμιζη 4
ος

 – 5
ος

 

Γςμναζίος – 5
ος

 Γενικοω Λςκείος», 2) Σπψπορ εκηέλεζηρ ηος έπγος: Δπιλογή Αναδψσος μέζυ ηηρ 

διακήπςξηρ ανοικηήρ διαδικαζίαρ για ηην ζωνατη ηλεκηπονικϊν δημοζίυν ζςμβάζευν έπγος κάηυ 

ηυν οπίυν, ζωμθυνα με ηο άπθπο 27 ηος Ν. 4412/16, 3) Έγκπιζη ςποβολήρ ππψηαζηρ για ηην ένηαξη 

ηος έπγος: «Δνεπγειακή αναβάθμιζη 4
ος

 – 5
ος

 Γςμναζίος – 5
ος

 Γενικοω Λςκείος» ζηο επισειπηζιακψ 

ππψγπαμμα «Γςηική Δλλάδα», άξονα πποηεπαιψηηηαρ 2 «Πποζηαζία ηος Πεπιβάλλονηορ – Μεηάβαζη 

ζε μία οικονομία θιλική ζηο πεπιβάλλον», o οποίορ ζςγσπημαηοδοηείηαι απψ ηο Δςπυπαφκψ ηαμείο 

Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΔΣΠΑ), με ηίηλο δπάζη 4.c.1.1-a3 «Δπενδωζειρ ζε δημψζιερ ςποδομέρ για 

ενεπγειακή αναβάθμιζη και ηην σπήζη ανανεϊζιμυν πηγϊν ενέπγειαρ» (εηζεγεηήο: Χ. Κνξδάο – 

Αλη/ξρνο, Ε. Αιεμνπνύινπ – Αξκ. Δ/ληξηα) 
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12) 1) Έγκπιζη ηηρ απ. 51/2020 οπιζηικήρ μελέηηρ ηος έπγος: «Δνεπγειακή αναβάθμιζη 14
ος

 Γςμναζίος», 

2) Σπψπορ εκηέλεζηρ ηος έπγος: Δπιλογή Αναδψσος μέζυ ηηρ διακήπςξηρ ανοικηήρ διαδικαζίαρ για 

ηην ζωνατη ηλεκηπονικϊν δημοζίυν ζςμβάζευν έπγος κάηυ ηυν οπίυν, ζωμθυνα με ηο άπθπο 27 

ηος Ν. 4412/16, 3) Έγκπιζη ςποβολήρ ππψηαζηρ για ηην ένηαξη ηος έπγος: «Δνεπγειακή αναβάθμιζη 

14
ος

 Γςμναζίος» ζηο επισειπηζιακψ ππψγπαμμα «Γςηική Δλλάδα», άξονα πποηεπαιψηηηαρ 2 

«Πποζηαζία ηος Πεπιβάλλονηορ – Μεηάβαζη ζε μία οικονομία θιλική ζηο πεπιβάλλον», o οποίορ 

ζςγσπημαηοδοηείηαι απψ ηο Δςπυπαφκψ ηαμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΔΣΠΑ), με ηίηλο δπάζη 

4.c.1.1-a3 «Δπενδωζειρ ζε δημψζιερ ςποδομέρ για ενεπγειακή αναβάθμιζη και ηην σπήζη 

ανανεϊζιμυν πηγϊν ενέπγειαρ» (εηζεγεηήο: Χ. Κνξδάο – Αλη/ξρνο, Ε. Αιεμνπνύινπ – Αξκ. Δ/ληξηα) 

 

13) 1) Έγκπιζη ηηρ απ. 52/2020 οπιζηικήρ μελέηηρ ηος έπγος: «Δνεπγειακή αναβάθμιζη Πειπαμαηικοω 

Γςμναζίος – Λςκείος Λάγγοςπα», 2) Σπψπορ εκηέλεζηρ ηος έπγος: Δπιλογή Αναδψσος μέζυ ηηρ 

διακήπςξηρ ανοικηήρ διαδικαζίαρ για ηην ζωνατη ηλεκηπονικϊν δημοζίυν ζςμβάζευν έπγος κάηυ 

ηυν οπίυν, ζωμθυνα με ηο άπθπο 27 ηος Ν. 4412/16, 3) Έγκπιζη ςποβολήρ ππψηαζηρ για ηην ένηαξη 

ηος έπγος: «Δνεπγειακή αναβάθμιζη Πειπαμαηικοω Γςμναζίος – Λςκείος Λάγγοςπα» ζηο 

επισειπηζιακψ ππψγπαμμα «Γςηική Δλλάδα», άξονα πποηεπαιψηηηαρ 2 «Πποζηαζία ηος 

Πεπιβάλλονηορ – Μεηάβαζη ζε μία οικονομία θιλική ζηο πεπιβάλλον», o οποίορ ζςγσπημαηοδοηείηαι 

απψ ηο Δςπυπαφκψ ηαμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΔΣΠΑ), με ηίηλο δπάζη 4.c.1.1-a3 «Δπενδωζειρ 

ζε δημψζιερ ςποδομέρ για ενεπγειακή αναβάθμιζη και ηην σπήζη ανανεϊζιμυν πηγϊν ενέπγειαρ» 

(εηζεγεηήο: Χ. Κνξδάο – Αλη/ξρνο, Ε. Αιεμνπνύινπ – Αξκ. Δ/ληξηα) 

 

14) 1) Έγκπιζη ηηρ απ. 53/2020 οπιζηικήρ μελέηηρ ηος έπγος: «Δνεπγειακή αναβάθμιζη 1
ος

 – 9
ος

 ΔΠΑΛ – 

1
ος

 ΔΚ Παηπϊν», 2) Σπψπορ εκηέλεζηρ ηος έπγος: Δπιλογή Αναδψσος μέζυ ηηρ διακήπςξηρ ανοικηήρ 

διαδικαζίαρ για ηην ζωνατη ηλεκηπονικϊν δημοζίυν ζςμβάζευν έπγος κάηυ ηυν οπίυν, ζωμθυνα 

με ηο άπθπο 27 ηος Ν. 4412/16, 3) Έγκπιζη ςποβολήρ ππψηαζηρ για ηην ένηαξη ηος έπγος: 

«Δνεπγειακή αναβάθμιζη 1
ος

 – 9
ος

 ΔΠΑΛ – 1
ος

 ΔΚ Παηπϊν» ζηο επισειπηζιακψ ππψγπαμμα «Γςηική 

Δλλάδα», άξονα πποηεπαιψηηηαρ 2 «Πποζηαζία ηος Πεπιβάλλονηορ – Μεηάβαζη ζε μία οικονομία 

θιλική ζηο πεπιβάλλον», o οποίορ ζςγσπημαηοδοηείηαι απψ ηο Δςπυπαφκψ ηαμείο Πεπιθεπειακήρ 

Ανάπηςξηρ (ΔΣΠΑ), με ηίηλο δπάζη 4.c.1.1-a3 «Δπενδωζειρ ζε δημψζιερ ςποδομέρ για ενεπγειακή 

αναβάθμιζη και ηην σπήζη ανανεϊζιμυν πηγϊν ενέπγειαρ» (εηζεγεηήο: Χ. Κνξδάο – Αλη/ξρνο, Ε. 

Αιεμνπνύινπ – Αξκ. Δ/ληξηα) 

 

15) 1) Έγκπιζη ηηρ απ. 54/2020 οπιζηικήρ μελέηηρ ηος έπγος: «Δνεπγειακή αναβάθμιζη 7
ος

 ΔΠΑΛ», 2) 

Σπψπορ εκηέλεζηρ ηος έπγος: Δπιλογή Αναδψσος μέζυ ηηρ διακήπςξηρ ανοικηήρ διαδικαζίαρ για ηην 

ζωνατη ηλεκηπονικϊν δημοζίυν ζςμβάζευν έπγος κάηυ ηυν οπίυν, ζωμθυνα με ηο άπθπο 27 ηος Ν. 

4412/16, 3) Έγκπιζη ςποβολήρ ππψηαζηρ για ηην ένηαξη ηος έπγος: «Δνεπγειακή αναβάθμιζη 7
ος

 

ΔΠΑΛ» ζηο επισειπηζιακψ ππψγπαμμα «Γςηική Δλλάδα», άξονα πποηεπαιψηηηαρ 2 «Πποζηαζία ηος 

Πεπιβάλλονηορ – Μεηάβαζη ζε μία οικονομία θιλική ζηο πεπιβάλλον», o οποίορ ζςγσπημαηοδοηείηαι 

απψ ηο Δςπυπαφκψ ηαμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΔΣΠΑ), με ηίηλο δπάζη 4.c.1.1-a3 «Δπενδωζειρ 

ζε δημψζιερ ςποδομέρ για ενεπγειακή αναβάθμιζη και ηην σπήζη ανανεϊζιμυν πηγϊν ενέπγειαρ» 

(εηζεγεηήο: Χ. Κνξδάο – Αλη/ξρνο, Ε. Αιεμνπνύινπ – Αξκ. Δ/ληξηα) 

 

16) 1) Έγκπιζη ηηρ απ. 55/2020 οπιζηικήρ μελέηηρ ηος έπγος: «Δνεπγειακή αναβάθμιζη 11
ος

 Γενικοω 

Λςκείος», 2) Σπψπορ εκηέλεζηρ ηος έπγος: Δπιλογή Αναδψσος μέζυ ηηρ διακήπςξηρ ανοικηήρ 

διαδικαζίαρ για ηην ζωνατη ηλεκηπονικϊν δημοζίυν ζςμβάζευν έπγος κάηυ ηυν οπίυν, ζωμθυνα 

με ηο άπθπο 27 ηος Ν. 4412/16, 3) Έγκπιζη ςποβολήρ ππψηαζηρ για ηην ένηαξη ηος έπγος: 

«Δνεπγειακή αναβάθμιζη 11
ος

 Γενικοω Λςκείος» ζηο επισειπηζιακψ ππψγπαμμα «Γςηική Δλλάδα», 

άξονα πποηεπαιψηηηαρ 2 «Πποζηαζία ηος Πεπιβάλλονηορ – Μεηάβαζη ζε μία οικονομία θιλική ζηο 

πεπιβάλλον», o οποίορ ζςγσπημαηοδοηείηαι απψ ηο Δςπυπαφκψ ηαμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ 

(ΔΣΠΑ), με ηίηλο δπάζη 4.c.1.1-a3 «Δπενδωζειρ ζε δημψζιερ ςποδομέρ για ενεπγειακή αναβάθμιζη 

και ηην σπήζη ανανεϊζιμυν πηγϊν ενέπγειαρ» (εηζεγεηήο: Χ. Κνξδάο – Αλη/ξρνο, Ε. Αιεμνπνύινπ – Αξκ. 

Δ/ληξηα) 
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17) 1) Έγκπιζη ηηρ απ. 56/2020 οπιζηικήρ μελέηηρ ηος έπγος: «Δνεπγειακή αναβάθμιζη 13
ος

 Γενικοω 

Λςκείος – 1
ος

 Δζπεπινοω Γςμναζίος – 9
ος

 Γςμναζίος», 2) Σπψπορ εκηέλεζηρ ηος έπγος: Δπιλογή 

Αναδψσος μέζυ ηηρ διακήπςξηρ ανοικηήρ διαδικαζίαρ για ηην ζωνατη ηλεκηπονικϊν δημοζίυν 

ζςμβάζευν έπγος κάηυ ηυν οπίυν, ζωμθυνα με ηο άπθπο 27 ηος Ν. 4412/16, 3) Έγκπιζη ςποβολήρ 

ππψηαζηρ για ηην ένηαξη ηος έπγος: «Δνεπγειακή αναβάθμιζη 13
ος

 Γενικοω Λςκείος – 1
ος

 Δζπεπινοω 

Γςμναζίος – 9
ος

 Γςμναζίος» ζηο επισειπηζιακψ ππψγπαμμα «Γςηική Δλλάδα», άξονα πποηεπαιψηηηαρ 

2 «Πποζηαζία ηος Πεπιβάλλονηορ – Μεηάβαζη ζε μία οικονομία θιλική ζηο πεπιβάλλον», o οποίορ 

ζςγσπημαηοδοηείηαι απψ ηο Δςπυπαφκψ ηαμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΔΣΠΑ), με ηίηλο δπάζη 

4.c.1.1-a3 «Δπενδωζειρ ζε δημψζιερ ςποδομέρ για ενεπγειακή αναβάθμιζη και ηην σπήζη 

ανανεϊζιμυν πηγϊν ενέπγειαρ» (εηζεγεηήο: Χ. Κνξδάο – Αλη/ξρνο, Ε. Αιεμνπνύινπ – Αξκ. Δ/ληξηα) 

 

18) 1) Έγκπιζη ηηρ απ. 57/2020 οπιζηικήρ μελέηηρ ηος έπγος: «Δνεπγειακή αναβάθμιζη 2
ος

 Γενικοω 

Λςκείος», 2) Σπψπορ εκηέλεζηρ ηος έπγος: Δπιλογή Αναδψσος μέζυ ηηρ διακήπςξηρ ανοικηήρ 

διαδικαζίαρ για ηην ζωνατη ηλεκηπονικϊν δημοζίυν ζςμβάζευν έπγος κάηυ ηυν οπίυν, ζωμθυνα 

με ηο άπθπο 27 ηος Ν. 4412/16, 3) Έγκπιζη ςποβολήρ ππψηαζηρ για ηην ένηαξη ηος έπγος: 

«Δνεπγειακή αναβάθμιζη 2
ος

 Γενικοω Λςκείος» ζηο επισειπηζιακψ ππψγπαμμα «Γςηική Δλλάδα», 

άξονα πποηεπαιψηηηαρ 2 «Πποζηαζία ηος Πεπιβάλλονηορ – Μεηάβαζη ζε μία οικονομία θιλική ζηο 

πεπιβάλλον», o οποίορ ζςγσπημαηοδοηείηαι απψ ηο Δςπυπαφκψ ηαμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ 

(ΔΣΠΑ), με ηίηλο δπάζη 4.c.1.1-a3 «Δπενδωζειρ ζε δημψζιερ ςποδομέρ για ενεπγειακή αναβάθμιζη 

και ηην σπήζη ανανεϊζιμυν πηγϊν ενέπγειαρ» (εηζεγεηήο: Χ. Κνξδάο – Αλη/ξρνο, Ε. Αιεμνπνύινπ – Αξκ. 

Δ/ληξηα) 

 

19) 1) Έγκπιζη ηηρ απψ 15-09-2020 γνυμοδψηηζηρ ηηρ Δπιηποπήρ Παπακολοωθηζηρ & Παπαλαβήρ 

Ππομηθειϊν ηηρ Γ/νζηρ Καθαπιψηηηαρ Ανακωκλυζηρ & Μησανολογικοω Δξοπλιζμοω, 2) Παπάηαζη 

ηος ζςμβαηικοω σπψνος παπάδοζηρ ηηρ με απιθ. ππυη. 5833/06-02-2020 ζωμβαζηρ μεηαξω ηος Γήμος 

Παηπέυν και ηηρ εηαιπείαρ «ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ-

ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΒΔ, ζςνολικήρ δαπάνηρ 253.800,00 € 

(πλέον ΦΠΑ), πος αθοπά ζε μέπορ ηηρ «Ππομήθειαρ μησανολογικοω εξοπλιζμοω για ηην κάλςτη ηυν 

αναγκϊν ηος Γήμος Παηπεϊν – Β’ Γ’ Φάζη» και ζςγκεκπιμένα, ζηην ππομήθεια οσήμαηορ πλωζηρ 

κάδυν και ηπιαξονικοω οσήμαηορ μεηαθοπάρ μησανημάηυν έπγος (Σμήμαηα 1 & 2 ανηίζηοισα), 3) 

Καηαζκεςαζηικέρ ηποποποιήζειρ ηος ηπιαξονικοω οσήμαηορ μεηαθοπάρ μησανημάηυν έπγος  

(εηζεγεηήο: Ν. Αζπξάγθαζνο – Αλη/ξρνο, Χ. Θενδωξόπνπινο – Αξκ. Δ/ληήο) 

 

20) Έγκπιζη ηυν ψπυν διακήπςξηρ ηηρ δημοππαζίαρ ηος έπγος: «Ανηικαηάζηαζη ζςνθεηικοω 

σλοοηάπηηα ζηα δημοηικά ποδοζθαιπικά γήπεδα Εαποςσλεΐκυν, Βπασνεΐκυν, Ρίος» (εηζεγεηήο: Χ. 

Κνξδάο – Αλη/ξρνο, Ε. Αιεμνπνύινπ – Αξκ. Δ/ληξηα) 

 

21) Δξειδίκεςζη πιζηϊζευν για ηην πληπυμή ηος ανηαποδοηικοω ηέλοςρ ΣΔΔ (e-άδειερ, κοπέρ δένηπυν)  
(εηζεγεηήο: Χ. Κνξδάο – Αλη/ξρνο, Ε. Αιεμνπνύινπ – Αξκ. Δ/ληξηα) 

 

22) Γιαγπαθή οθειλήρ α) Ποζοω 30,00 € ηος κ. Μανθψποςλος Ηυάννη, β) Ποζοω 30,00 € ηηρ καρ 

Αναζηαζοποωλος Μαπγαπίηαρ και γ) Ποζοω 30,00 € ηος κ. ηαςπιανοω Ανδπέα (εηζεγεηήο: Δ. Πιέζζαο 

– Αλη/ξρνο, Μ. Αγηωηάηνπ – Αξκ. Δ/ληξηα)  

 

23) Γιαγπαθή οθειλήρ (Αλεξψποςλορ Ηυάννηρ) (εηζεγεηήο: Δ. Πιέζζαο – Αλη/ξρνο, Μ. Αγηωηάηνπ – Αξκ. 

Δ/ληξηα)  

 

24) Γιαγπαθή οθειλήρ (οςπμελή Μαπγαπίηα) (εηζεγεηήο: Δ. Πιέζζαο – Αλη/ξρνο, Μ. Αγηωηάηνπ – Αξκ. 

Δ/ληξηα)  

 

25) Γιαγπαθή οθειλήρ (πηλιυηψποςλορ υηήπιορ) (εηζεγεηήο: Δ. Πιέζζαο – Αλη/ξρνο, Μ. Αγηωηάηνπ – Αξκ. 

Δ/ληξηα)  
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26) Γιαγπαθή και επαναβεβαίυζη οθειλήρ (Ροδοποωλος Άννα) (εηζεγεηήο: Δ. Πιέζζαο – Αλη/ξρνο, Μ. 

Αγηωηάηνπ – Αξκ. Δ/ληξηα)  

 

 

 

           Ο Ππψεδπορ ηηρ 

      Οικονομικήρ Δπιηποπήρ 

 

 

     ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ 

 

 
 


