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Αξηζκόο 289    

17
ε
 πλεδξίαζε  

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Παηξέσλ 

ηεο 19
εο

 Μαΐνπ 2020 

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

  

ηελ Πάηξα ζήκεξα, ηελ 19
ε
 Μαΐνπ 2020, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 12:00, κεηά απφ 

γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 17/15-5-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ αξηζ. 55/11-3-2020 ΦΔΚ, ζην νπνίν 

δεκνζηεχζεθε ε Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγονηα μέηρα ανηιμεηώπιζης 

ηων αρνηηικών ζσνεπειών ηης εμθάνιζης ηοσ κορωναϊού COVID – 19 και ηης ανάγκης 

περιοριζμού ηης διάδοζής ηοσ», ηελ αξηζ. 40/31-3-2020 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ «Ενημέρωζη για ηην εθαρμογή ηοσ κανονιζηικού πλαιζίοσ ανηιμεηώπιζης ηοσ 

κορωνοϊού COVID-19, αναθορικά με ηην οργάνωζη και λειηοσργία ηων δήμων» ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλχζεο Πιέζζαο – Πξφεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο, 3] 

Αθξηβή ακνχξε-Βαγελά – ηαθηηθφ κέινο, 4] Γεψξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθφ κέινο, 5] 

Ισάλλεο Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, 6] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθφ κέινο, 7] Αζαλάζηνο 

Μνδέο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, 8] Θεφδσξνο Σνπιγαξίδεο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, 9] 

Αζαλάζηνο Αζαλαζφπνπινο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο θαη 10] Θεφδσξνο Ξπιηάο – 

αλαπιεξσκαηηθφ κέινο.  

Ο θ. Θεφδσξνο Σνπιγαξίδεο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηε 

ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 7
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (Αξηζκφο 

απνθάζεσο 289/2020). 

Ο θ. Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 8
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (Αξηζκφο απνθάζεσο 290/2020). 

Ο θ. Ισάλλεο Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 9
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (Αξηζκφο απνθάζεσο 291/2020). 

Οη θ.θ. Φψηηνο Γεκαθφπνπινο, Ινπιία Γηαλληηζνπνχινπ, Παλαγηψηεο Μειάο, 

Νηθφιανο Παπαδεκάηνο θαη Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθά κέιε δελ ζπκκεηείραλ ζηε 

ζπλεδξίαζε, 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. (7) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηνπ Γλσκνδνηηθνχ 

Οξγάλνπ (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ) ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ θαη 

αλάδεημε πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζηψλ λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο 

πνιπζχρλαζησλ παξαιηψλ Γήκνπ Παηξέσλ»», (ζρεηηθφ ην αξηζ. 5651/15-5-2020 

δηαβηβαζηηθφ ηνπ  θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 5595/14-5-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. 

Αληηδεκάξρνπ  Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηψλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηφηεηαο, 

Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ - Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ – 

Σκήκα Πξνκεζεηψλ θαη Γεκνπξαζηψλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. Πξφεδξν 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε πξαθηηθνχ ηνπ Γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ 

(Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ) ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ θαη αλάδεημε 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζηψλ λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο 

πνιπζχρλαζησλ παξαιηψλ Γήκνπ Παηξέσλ΄΄ - Έρνληαο ππ’ φςε: -*Σν άξζξν 72 παξ. 1 

ηνπ λ. 3852/10 φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 4623/2019 

(ΦΔΚ 134 Α΄/9-08-2019) -*Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 -*Σελ αξηζ. 7/2020 Μειέηε ηεο 
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Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζηψλ 

λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο πνιπζχρλαζησλ παξαιηψλ Γήκνπ Παηξέσλ» πξνυπνινγηζκνχ 

δαπάλεο 306.280,00 επξψ ζπκ/λνπ ηνπ Φ.Π.Α -*Σελ εγγεγξακκέλε πίζησζε ζηνλ νηθείν 

Κ.Α. 35-6117.00021 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ γηα ην 2020, πνζνχ εθαηφ ελελήληα 

ρηιηάδσλ επξψ (190.000,00 €), πιένλ Φ.Π.Α., κε δηθαίσκα πξναίξεζεο (πνζνζηφ 30%) 

57.000,00 ζπλ Φ.Π.Α. 45.600,00€ ζχλνιν πξνυπνινγηζκνχ ζπκπεξ/λνπ Φ.Π.Α. 

306.280,00 € θαη CPV 92332000-7 -*ην ππ’ αξηζ. πξση. 3392/11-02-2020  πξσηνγελέο 

αίηεκα (ΑΓΑΜ: 20REQ006430196) ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Πξαζίλνπ. 

-*Tν ππ’ αξηζ. 3403/2020 Σεθκεξησκέλν Αίηεκα ηνπ Γξαθείνπ Αληηδεκάξρνπ 

Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Πξαζίλνπ -*Σελ αξηζ. 169/17-03-2020 απφθαζε ηεο Ο.Δ. 

(κε ΑΓΑ: Φ9ΟΑΧΞΙ-5Φ8) κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη 

θαζνξίζηεθαλ νη φξνη ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ «Παξνρή ππεξεζηψλ 

λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο πνιπζχρλαζησλ παξαιηψλ Γήκνπ Παηξέσλ» -*Σηο αλαξηήζεηο 

ηεο Μειέηεο – Γηαθήξπμεο – Πξνθήξπμε ηεο αλσηέξσ Πξνκήζεηαο ζην ΚΗΜΓΗ κε 

ΑΓΑΜ 20PROC006515320, ζην ΔΗΓΗ κε ζπζηεκηθφ αξηζκφ 90366 ζηελ Δ.Δ. κε 

αξηζκφ 2020/S061-145873, ζην Portal ηνπ Γήκνπ θαη ζην Σνπηθφ Σχπν (εκεξήζην θαη 

εβδνκαδηαίν) -*Σελ κία θαη κνλαδηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθφ θνξέα: «ΜΙΥΑΛΙΟ 

ΓΔΧΡΓΙΟ» ε νπνία έιαβε απφ ην ζχζηεκα ην κνλαδηθφ αξηζκφ 171324 κε εκεξνκελία 

θαηάζεζεο 22/04/2020 -*Σν απφ 5/05/2020 πξαθηηθφ ηνπ Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ ηεο 

Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ  πνπ αθνξά ην πξψην ζηάδην ηεο 

δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο (Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά) θαη ηελ 

απνζθξάγηζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαζψο θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ - Παξαθαινχκε φπσο: -*Δγθξίλεηε ην απφ 5/05/2020/12/2019 πξαθηηθφ ηνπ 

Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ γηα ηελ 

«Παξνρή ππεξεζηψλ λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο πνιπζχρλαζησλ παξαιηψλ Γήκνπ 

Παηξέσλ» θαη -*Απνθαζίζεηε ηελ αλάδεημε ηνπ κνλαδηθνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

«ΜΙΥΑΛΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ» σο πξνζσξηλνχ αλάδνρνπ θξίλνληαο φηη ε πξνζθνξά ηνπ είλαη 

πιήξεο, ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηεο Μειέηεο, εληφο ηνπ ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνπκε: -  
Πεξηγξαθή Αξηζκφο 

Ναπαγνζσζηψλ 

 

(α) 

Μήλεο 

απαζρφιεζεο 

 

(β) 

Αλζξσπν

κήλαο 

 

(αΥβ) 

Σηκή κνλάδαο 

αλζξσπνκήλα     

(αλά κήλα αλά 

λαπαγνζσζηηθή 

ζέζε) 

(γ) 

Αμία (€) 

 

(αΥβΥγ) 

Ναπαγνζσζηηθή 

θάιπςε ησλ 

πνιπζχρλαζησλ 

παξαιηψλ ηνπ 

Γήκνπ Παηξέσλ 

γηα ην έηνο 2020 

10 4 40 4.750 190.000,00 

 

Φ.Π.Α 24% 45.600,00 

Γεληθφ χλνιν:  235.600,00 

-Λακβάλνληαο ππφςε, ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ (Covid-19), ηνπο  πεξηνξηζκνχο θαη ηα εηδηθά κέηξα πνπ ζα 

είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζεξηλήο (θνιπκβεηηθήο) πεξηφδνπ θαη ηα νπνία ζα 

θαζνξίδνπλ ηνπο εηδηθνχο φξνπο ιεηηνπξγίαο ησλ πνιπζχρλαζησλ παξαιίσλ, ν πξνζσξηλφο 

αλάδνρνο θαιείηαη καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο λα δειψζεη εγγξάθσο κε 

ππεχζπλε δήισζε φηη ε νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά (ηηκή κνλάδαο αλζξσπνκήλα - αλά 

κήλα θαη λαπαγνζσζηηθή ζέζε), ζα  εμαθνινπζεί λα ηζρχεη αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 
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ε ζχκβαζε ζα έρεη κηθξφηεξε ρξνληθή δηάξθεηα απφ ηε πξνβιεπφκελε ζηε ζρεηηθή κειέηε-

δηαθήξπμε θαζψο θαη κε βάζε ηνλ αλακελφκελν επαλαθαζνξηζκφ ησλ ζέζεσλ πνπ ζα 

πξνθχςεη απφ ηηο αξκφδηεο επηηξνπέο νη νπνίεο πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 11 ηνπ Π.Γ. 

31/2018 (ΦΔΚ 61/Α΄/2018 θαη ζπγθξνηήζεθαλ: - i) γηα ηελ πεξηνρή ησλ Παηξψλ ζχκθσλα 

κε ηελ αξηζ. απφθαζε 12/2020 & αξηζ. πξση.: 2132.9-3/801/07-02-2020 ηνπ Κεληξηθνχ 

Ληκελαξρείνπ Παηξψλ θαη – ii) γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Ρίνπ ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. απφθαζε 

15/2020 & αξηζ. πξση.: 2132.9-3/804/07-02-2020 ηνπ Κεληξηθνχ Ληκελαξρείνπ Παηξψλ. – 

O Αληηδήκαξρνο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηψλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, 

Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ, θ. Νηθφιανο 

Αζπξάγθαζνο».- 

 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κε ηε δηεπθξίληζε φηη ελ ησ κεηαμχ απνρψξεζε απφ ηε 

ζπλεδξίαζε ν θ. Θεφδσξνο Σνπιγαξίδεο, άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ 

ππνινίπσλ κειψλ, είδε ηελ εηζήγεζή ηνπ αξκφδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη ην απφ 5-

5-2020 Πξαθηηθφ ηνπ Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζηψλ 

λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο πνιπζχρλαζησλ παξαιηψλ Γήκνπ Παηξέσλ». 

Με ηε δηεπθξίληζε φηη θαηά ηελ ςεθνθνξία νη θ.θ. Ισάλλεο Σζηκπνχθεο θαη 

Αζαλάζηνο Αζαλαζφπνπινο θαηαςήθηζαλ ην σο άλσ ζέκα θαη νη θ.θ. Θεφδσξνο Ξπιηάο 

θαη Πέηξνο Φσκάο, δήισζαλ «απνρή» θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 

4555/2018 ζχκθσλα κε ην νπνίν αλ θάπνην κέινο αξλεζεί ςήθν ή δώζεη ιεπθή ςήθν, 

ινγίδεηαη σο παξόλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε, κφλν γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο απαξηίαο, ηφζν ε 

άξλεζε ςήθνπ, φζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δελ ππνινγίδνληαη ζηελ θαηακέηξεζε ζεηηθψλ 

θαη αξλεηηθψλ ςήθσλ, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή,   

 

ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

  

χκθσλα κε: 

1. Σν άξζξν 72 παξ. 1 ηνπ λ. 3852/2010 (Ν. 4623/2019 άξζξν 3) 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 

 

θαη ιακβάλνληαο ππφςε: 

1. Σελ αξηζ. 7/2020 Μειέηε ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ γηα 

ηελ «Παξνρή ππεξεζηψλ λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο πνιπζχρλαζησλ παξαιηψλ 

Γήκνπ Παηξέσλ» πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 306.280,00 €, ζπκ/λνπ ηνπ Φ.Π.Α. 

2. Σελ εγγεγξακκέλε πίζησζε ζηνλ νηθείν Κ.Α. 35-6117.00021 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ Γήκνπ γηα ην 2020, πνζνχ εθαηφ ελελήληα ρηιηάδσλ επξψ (190.000,00 €), 

πιένλ Φ.Π.Α., κε δηθαίσκα πξναίξεζεο (πνζνζηφ 30%) 57.000,00 €, ζπλ Φ.Π.Α. 

45.600,00 € ζχλνιν πξνυπνινγηζκνχ ζπκπεξ/λνπ Φ.Π.Α. 306.280,00 € θαη CPV 

92332000-7 
3. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 3392/11-02-2020 πξσηνγελέο αίηεκα (ΑΓΑΜ: 

20REQ006430196) ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Πξαζίλνπ 

4. Tν ππ’ αξηζ. 3403/2020 Σεθκεξησκέλν Αίηεκα ηνπ Γξαθείνπ Αληηδεκάξρνπ 

Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Πξαζίλνπ  

5. Σελ αξηζ. 169/17-03-2020 απφθαζε ηεο Ο.Δ. (κε ΑΓΑ: Φ9ΟΑΧΞΙ-5Φ8) κε ηελ 

νπνία εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαζνξίζηεθαλ νη φξνη ηεο 

δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ «Παξνρή ππεξεζηψλ λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο 

πνιπζχρλαζησλ παξαιηψλ Γήκνπ Παηξέσλ» 

6. Σηο αλαξηήζεηο ηεο Μειέηεο – Γηαθήξπμεο – Πξνθήξπμε ηεο αλσηέξσ Πξνκήζεηαο 

ζην ΚΗΜΓΗ κε ΑΓΑΜ 20PROC006515320, ζην ΔΗΓΗ κε ζπζηεκηθφ αξηζκφ 
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90366 ζηελ Δ.Δ. κε αξηζκφ 2020/S061-145873, ζην Portal ηνπ Γήκνπ θαη ζην 

Σνπηθφ Σχπν (εκεξήζην θαη εβδνκαδηαίν) 

7. Σελ κία θαη κνλαδηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθφ θνξέα: «ΜΙΥΑΛΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ»  

ε νπνία έιαβε απφ ην ζχζηεκα ην κνλαδηθφ αξηζκφ 171324 κε εκεξνκελία 

θαηάζεζεο 22/04/2020  

8. Σν απφ 5/05/2020 πξαθηηθφ ηνπ Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ ηεο Γ/λζεο 

Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ πνπ αθνξά ζην πξψην ζηάδην ηεο 

δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο (Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά) θαη 

ηελ απνζθξάγηζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θαζψο θαη ηελ αλάδεημε ηνπ 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ 

 

1] Δγθξίλεη ην απφ 5-5-2020 πξαθηηθφ ηνπ Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ ηεο Γ/λζεο 

Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζηψλ λαπαγνζσζηηθήο 

θάιπςεο πνιπζχρλαζησλ παξαιηψλ Γήκνπ Παηξέσλ». 

 

2] Πξνζσξηλόο αλάδνρνο γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζηώλ λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο 

πνιπζύρλαζησλ παξαιηώλ Γήκνπ Παηξέσλ», αλαδεηθλύεηαη ν κνλαδηθφο νηθνλνκηθφο 

θνξέαο «ΜΗΥΑΛΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ», θξίλνληαο φηη ε πξνζθνξά ηνπ είλαη πιήξεο, 

ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηεο Μειέηεο, εληφο ηνπ ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη σο θάησζη:  
 

Πεξηγξαθή Αξηζκόο 

Ναπαγνζσζηώλ 

 

(α) 

Μήλεο 

απαζρόιεζεο 

 

(β) 

Αλζξσπν

κήλαο 

 

(αΥβ) 

Σηκή κνλάδαο 

αλζξσπνκήλα     

(αλά κήλα αλά 

λαπαγνζσζηηθή 

ζέζε) 

(γ) 

Αμία (€) 

 

(αΥβΥγ) 

Ναπαγνζσζηηθή 

θάιπςε ησλ 

πνιπζχρλαζησλ 

παξαιηψλ ηνπ 

Γήκνπ Παηξέσλ 

γηα ην έηνο 2020 

10 4 40 4.750 190.000,00 

 

Φ.Π.Α 24% 45.600,00 

Γεληθό ύλνιν:  235.600,00 

 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ (Covid-19), ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηα εηδηθά κέηξα πνπ ζα 

είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζεξηλήο (θνιπκβεηηθήο) πεξηφδνπ θαη ηα νπνία ζα 

θαζνξίδνπλ ηνπο εηδηθνχο φξνπο ιεηηνπξγίαο ησλ πνιπζχρλαζησλ παξαιίσλ, ν πξνζσξηλφο 

αλάδνρνο καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο πξέπεη λα δειψζεη εγγξάθσο κε 

ππεχζπλε δήισζε φηη ε νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά (ηηκή κνλάδαο αλζξσπνκήλα - αλά 

κήλα θαη λαπαγνζσζηηθή ζέζε), ζα  εμαθνινπζεί λα ηζρχεη αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ε ζχκβαζε ζα έρεη κηθξφηεξε ρξνληθή δηάξθεηα απφ ηε πξνβιεπφκελε ζηε ζρεηηθή κειέηε-

δηαθήξπμε θαζψο θαη κε βάζε ηνλ αλακελφκελν επαλαθαζνξηζκφ ησλ ζέζεσλ πνπ ζα 

πξνθχςεη απφ ηηο αξκφδηεο επηηξνπέο νη νπνίεο πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 11 ηνπ Π.Γ. 

31/2018 (ΦΔΚ 61/Α΄/2018 θαη ζπγθξνηήζεθαλ: 

i) γηα ηελ πεξηνρή ησλ Παηξψλ ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. απφθαζε 12/2020 & αξηζ. 

πξση.: 2132.9-3/801/07-02-2020 ηνπ Κεληξηθνχ Ληκελαξρείνπ Παηξψλ θαη 

ΑΔΑ: ΨΕΨ5ΩΞΙ-ΨΡ6



5 

 

ii) γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Ρίνπ ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. απφθαζε 15/2020 & αξηζ. πξση.: 

2132.9-3/804/07-02-2020 ηνπ Κεληξηθνχ Ληκελαξρείνπ Παηξψλ. 

 

 

       Ο Πξόεδξνο                                    Σα ζπκκεηέρνληα Μέιε 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΜΟΓΔ 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΘΔΟΓΧΡΟ ΞΤΛΗΑ 

ΑΔΑ: ΨΕΨ5ΩΞΙ-ΨΡ6
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