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Αριθμό  326    

19
η
 σνεδρίαζη  

Οικονομικής Δπιηροπής Γήμοσ Παηρέων 

ηης 2
ας

 Ηοσνίοσ 2020 

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

  

Σηην Πάηπα και ζηην αίθοσζα ηης Οικονομικής Δπιηροπής (κηίριο Λαδόποσλοσ), 

ζήμεπα, ηην 2
α
 Ηοσνίοσ 2020, ημέπα Σρίηη και ώρα 12:00, μεηά από γπαπηή ππόζκληζη 

ηος κ. Πποέδπος ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ, με απιθμό 19/29-5-2020,  

ππαγμαηοποιήθηκε δια ζώζης ζσνεδρίαζη, ζύμθυνα με ηην απιθ. 163/29-5-2020 

εγκύκλιο ηος ΥΠ.ΔΣ. ζηην οποία ήλθαν για ηη λήτη αποθάζευρ ζηα (19) θέμαηα ηηρ 

ημεπηζίαρ διαηάξευρ, ηα παπακάηυ Μέλη ηηρ Δπιηποπήρ αςηήρ: 

1] Γιονύζηρ Πλέζζαρ – Ππόεδπορ, 2] Φώηιορ Γημακόποςλορ – Ανηιππόεδπορ, 3] 

Ανδπέαρ Αθαναζόποςλορ – ηακηικό μέλορ, 4] Ακπιβή Σαμούπη-Βαγενά – ηακηικό μέλορ, 

5] Ιοςλία Γιαννιηζοπούλος – ηακηικό μέλορ, 6] Γεώπγιορ Μαγιάκηρ – ηακηικό μέλορ, 7] 

Παναγιώηηρ Μελάρ – ηακηικό μέλορ, 8] Ιυάννηρ Τζιμπούκηρ – ηακηικό μέλορ, 9] Πέηπορ 

Χυμάρ – ηακηικό μέλορ και 10] Θεόδυπορ Ξςλιάρ – αναπληπυμαηικό μέλορ. 

Οι κ.κ. Νικόλαορ Παπαδημάηορ και Μαπία Φιλοπούλος – ηακηικά μέλη δεν ήλθαν 

ζηη ζςνεδπίαζη, αν και κλήθηκαν.  

Αθού διαπιζηώθηκε νόμιμη απαπηία, ο κ. Ππόεδπορ κηπύζζει ηην έναπξη ηηρ 

ζςνεδπιάζευρ.  

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

Σηη ζςνέσεια, ο κ. Ππόεδπορ, ειζάγει ηο απιθ. (5) θέμα ηηρ ημεπηζίαρ διαηάξευρ, 

«Έγκπιζη διενέπγειαρ, ηεσνικών πποδιαγπαθών, καηάπηιζηρ ηυν όπυν διακήπςξηρ και  

καθοπιζμού κπιηηπίος καηακύπυζηρ ηος Γημόζιος Ηλεκηπονικού Γιαγυνιζμού με 

ανοικηή διαδικαζία ηηρ ςπηπεζίαρ με ηίηλο: «Ανάπηςξη δικηύος έξςπνυν αιζθηηήπυν για 

ηην βεληίυζη ηηρ ποιόηηηαρ ηος αζηικού πεπιβάλλονηορ ΒΑΑ Γήμος Παηπέυν», με 

Κυδικό ΟΠΣ 5034533 ζηο Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Γςηική Δλλάδα 2014 – 2020» και 

πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 150.000,00 € (ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ), ζύμθυνα με ηην 

ςπ’ απιθ. 12/2020 Μελέηη ηηρ Γιεύθςνζηρ Ππογπαμμαηιζμού, Οπγάνυζηρ & 

Πληποθοπικήρ», (ζσεηικό ηο ςπ’ απιθ. 6380/28-5-2020 διαβιβαζηικό ηος κ. Γημάπσος και 

η ςπ’ απιθ. 6158/26-5-2020 ειζήγηζη ηος κ. Ανηιδημάπσος Ππογπαμμαηιζμού, 

Πεπιβάλλονηορ, Δνέπγειαρ και Μελεηών Έπγυν Ππαζίνος, Καθαπιόηηηαρ, Ανακύκλυζηρ 

και Μησανολογικού Δξοπλιζμού - Γ/νζη Ππογπαμμαηιζμού – Τμήμα Οπγάνυζηρ και 

Πληποθοπικήρ) η οποία έσει υρ εξήρ: «Ππορ: – Τον κ. Ππόεδπο ηηρ  Οικονομικήρ 

Δπιηποπήρ - ΘΔΜΑ:΄΄Έγκπιζη διενέπγειαρ, ηεσνικών πποδιαγπαθών, καηάπηιζηρ ηυν 

όπυν διακήπςξηρ και καθοπιζμού κπιηηπίος καηακύπυζηρ ηος Γημόζιος Ηλεκηπονικού 

Γιαγυνιζμού με ανοικηή διαδικαζία ηηρ ςπηπεζίαρ με ηίηλο «Ανάπηςξη δικηύος έξςπνυν 

αιζθηηήπυν για ηην βεληίυζη ηηρ ποιόηηηαρ ηος αζηικού πεπιβάλλονηορ ΒΑΑ Γήμος 

Παηπέυν», με Κυδικό ΟΠΣ 5034533 ζηο Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Γςηική Δλλάδα 

2014 – 2020» και πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 150.000,00 εςπώ (ζςμπεπιλαμβανομένος 

ΦΠΑ), ζύμθυνα με ηην ςπ’ απιθ. 12/2020 Μελέηη ηηρ Γιεύθςνζηρ Ππογπαμμαηιζμού, 

Οπγάνυζηρ & Πληποθοπικήρ΄΄ - Σύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ: - 1. ηος άπθπος 209 παπ.9 ηος 

Ν.3463/2006, όπυρ ηποποποιήθηκε από ηην πεπίπη. 38 ηηρ παπ. 1 ηος άπθπος 377 ηος Ν. 

4412/2016, - 2. ηος άπθπος 72 ηος Ν.3852/10, όπυρ ανηικαηαζηάθηκε από ηο άπθπο 3 ηος 

Ν.4623/2019 (ΦΔΚ 134/Α/9-8-2019) και από ηην παπ. 4α ηος άπθπος 10 ηος Ν. 

4674/2020, - 3. ηος άπθπος 58 ηος Ν.3852/2010, όπυρ ανηικαηαζηάθηκε με ηην παπ. 1 ηος 

άπθπος 14 ηος Ν.4625/2019, - 4. ηος άπθπος 2 παπ.1 & 30 οπιζμοί και άπθπος 54 παπ.7 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004384
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004384
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004384
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126834
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126834
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126834
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ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ηος Ν. 4412/2016, - 5. ηυν άπθπυν 116 και  326 πος αθοπούν ζηην 

επιλογή ηυν διαδικαζιών ηος Ν. 4412/2016, - 6. ηυν άπθπυν 121 και 331 ηος Ν. 

4412/2016 πος αθοπούν ζηιρ πποθεζμίερ διαδικαζιών ζύνατηρ δημοζίυν ζςμβάζευν, - 7. 

ηος άπθπος 43 ηος Ν. 4605/2019 για ηην ηποποποίηζη διαηάξευν ηος Ν. 4412/2016, - 8. 

ηος άπθπος 206 παπ.1 ηος Ν.4555/2018, ζύμθυνα με ηο οποίο: «Γεν απαιηείηαι απόθαζη 

ηος δημοηικού ζςμβοςλίος για ηην εκκίνηζη ηηρ διαδικαζίαρ ανάθεζηρ δημόζιαρ 

ζύμβαζηρ έπγος, ππομήθειαρ ή γενικήρ ςπηπεζίαρ. […]», - 9. ηηρ ςπ’ απιθ. 12/2020 

Μελέηηρ ηηρ Γιεύθςνζηρ Ππογπαμμαηιζμού, Οπγάνυζηρ & Πληποθοπικήρ για ηην 

ςπηπεζία «Ανάπηςξη δικηύος έξςπνυν αιζθηηήπυν για ηην βεληίυζη ηηρ ποιόηηηαρ ηος 

αζηικού πεπιβάλλονηορ ΒΑΑ Γήμος Παηπέυν», πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 150.000,00 

εςπώ (ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ), - και λαμβάνονηαρ ςπότη: - 1. ηην ςπ’ απιθ. 

1352/27-03-2020 (ΑΓΑ: 6ΦΣ97Λ6-ΦΞΓ) απόθαζη ένηαξηρ ηηρ Ππάξηρ 5034533 ηηρ 

Διδικήρ Υπηπεζίαρ Γιασείπιζηρ Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ 

Δλλάδαρ – 2. ηιρ εγγεγπαμμένερ πιζηώζειρ ζηον οικείο ΚΑ: 60-6117.10000 ηος 

πποϋπολογιζμού ηος ηπέσονηορ έηοςρ, - 3. ηο ςπ’ απιθ. ππυη. 4861/28-04-2020 

ππυηογενέρ αίηημα ηηρ Γιεύθςνζηρ Ππογπαμμαηιζμού, Οπγάνυζηρ & Πληποθοπικήρ, - 4. 

ηο ςπ’ απιθ. 4649/22-04-2020 Τεκμηπιυμένο Αίηημα ηος Ανηιδημάπσος 

Ππογπαμμαηιζμού, Πεπιβάλλονηορ, Δνέπγειαρ και Μελεηών, Έπγυν Ππαζίνος, 

Καθαπιόηηηαρ Ανακύκλυζηρ και Μησανολογικού Δξοπλιζμού, - 5. ηην ςπ’ απιθ. 

Β/1004/11-05-2020 Απόθαζη Ανάλητηρ Πολςεηούρ Υποσπέυζηρ (ΑΓΑ: 6ΘΒΘΨΞΙ-

ΦΤΦ), - 6. ηο ςπ' απιθ. 1890/19-05-2020 έγγπαθο ηηρ Διδικήρ Υπηπεζίαρ Γιασείπιζηρ 

Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ Δλλάδαρ με θέμα «Έγκπιζη 

Γιακήπςξηρ για ηο Υποέπγο «Ανάπηςξη δικηύος έξςπνυν αιζθηηήπυν για ηην βεληίυζη 

ηηρ ποιόηηηαρ ηος αζηικού πεπιβάλλονηορ ΒΑΑ Γήμος Παηπέυν» Α/Α 1 ηηρ Ππάξηρ 

5034533», - Παπακαλούμε όπυρ εγκπίνεηε ηα κάηυθι: - 1. Την διενέπγεια ηος Γημόζιος 

Ηλεκηπονικού Γιαγυνιζμού με ανοικηή διαδικαζία ηηρ ςπηπεζίαρ με ηίηλο «Ανάπηςξη 

δικηύος έξςπνυν αιζθηηήπυν για ηην βεληίυζη ηηρ ποιόηηηαρ ηος αζηικού πεπιβάλλονηορ 

ΒΑΑ Γήμος Παηπέυν», με Κυδικό ΟΠΣ 5034533 ζηο Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα 

«Γςηική Δλλάδα 2014-2020» και πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 150.000,00 εςπώ 

(ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ), ζύμθυνα με ηην ςπ’ απιθ. 12/2020 Μελέηη ηηρ 

Γιεύθςνζηρ Ππογπαμμαηιζμού, Οπγάνυζηρ & Πληποθοπικήρ. - 2. Τιρ ηεσνικέρ 

πποδιαγπαθέρ ηηρ ανυηέπυ ςπηπεζίαρ ζύμθυνα με ηα αναθεπόμενα ζηο Παπάπηημα Ι 

(Αναλςηική Πεπιγπαθή Φςζικού και Οικονομικού Ανηικειμένος ηηρ Σύμβαζηρ) ηος 

ηεύσοςρ διακήπςξηρ. - 3. Την καηάπηιζη ηυν όπυν ηηρ διακήπςξηρ ηος διαγυνιζμού ηηρ 

ανυηέπυ ςπηπεζίαρ με βάζη ηο ιζσύον νομικό και θεζμικό πλαίζιο πος πεπιγπάθεηαι ζηο 

ηεύσορ διακήπςξηρ. - 4. Τον καθοπιζμό υρ κπιηηπίος καηακύπυζηρ ηος ανυηέπυ 

διαγυνιζμού ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά, βάζει  ηηρ 

βέληιζηηρ ζσέζηρ ποιόηηηαρ – ηιμήρ. – Ο Ανηιδήμαπσορ Ππογπαμμαηιζμού, 

Πεπιβάλλονηορ, Δνέπγειαρ και Μελεηών Έπγυν Ππαζίνος, Καθαπιόηηηαρ, Ανακύκλυζηρ 

και Μησανολογικού Δξοπλιζμού, κ. Νικόλαορ Αζππάγκαθορ».- 

 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθού άκοςζε ηον κ. Ππόεδπο, είδε ηην ειζήγηζη ηος 

απμόδιος ειζηγηηή-Ανηιδημάπσος και ηο ζσεηικό ηεύσορ ηηρ διακήπςξηρ, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

Σύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ: 
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1. Τος άπθπος 209 παπ.9 ηος Ν.3463/2006, όπυρ ηποποποιήθηκε από ηην πεπίπη. 38 

ηηρ παπ. 1 ηος άπθπος 377 ηος Ν. 4412/2016 

2. Τος άπθπος 72 ηος Ν.3852/2010 (άπθπο 3 ηος Ν.4623/2019 και άπθπο 10 παπ. 4 

ηος Ν.4674/2020) 

3. Τος άπθπος 58 ηος Ν.3852/2010, όπυρ ανηικαηαζηάθηκε με ηην παπ. 1 ηος άπθπος 

14 ηος Ν.4625/2019 

4. Τος άπθπος 2 παπ.1 & 30 οπιζμοί και άπθπος 54 παπ.7 ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ηος 

Ν. 4412/2016 

5. Τυν άπθπυν 116 και 326 πος αθοπούν ζηην επιλογή ηυν διαδικαζιών ηος Ν. 

4412/2016 

6. Τυν άπθπυν 121 και 331 ηος Ν. 4412/2016 πος αθοπούν ζηιρ πποθεζμίερ 

διαδικαζιών ζύνατηρ δημοζίυν ζςμβάζευν 

7. Τος άπθπος 43 ηος Ν. 4605/2019 για ηην ηποποποίηζη διαηάξευν ηος Ν. 

4412/2016 

8. Τος άπθπος 206 παπ.1 ηος Ν.4555/2018, ζύμθυνα με ηο οποίο: «Γεν απαιηείηαι 

απόθαζη ηος δημοηικού ζςμβοςλίος για ηην εκκίνηζη ηηρ διαδικαζίαρ ανάθεζηρ 

δημόζιαρ ζύμβαζηρ έπγος, ππομήθειαρ ή γενικήρ ςπηπεζίαρ. […]», 

 

και λαμβάνονηαρ ςπότη: 

1. Την ςπ’ απιθ. 12/2020 Μελέηη ηηρ Γιεύθςνζηρ Ππογπαμμαηιζμού, Οπγάνυζηρ & 

Πληποθοπικήρ για ηην ςπηπεζία «Ανάπηςξη δικηύος έξςπνυν αιζθηηήπυν για ηην 

βεληίυζη ηηρ ποιόηηηαρ ηος αζηικού πεπιβάλλονηορ ΒΑΑ Γήμος Παηπέυν», 

πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 150.000,00 € (ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ) 

2. Την ςπ’ απιθ. 1352/27-03-2020 (ΑΓΑ: 6ΦΣ97Λ6-ΦΞΓ) απόθαζη ένηαξηρ ηηρ 

Ππάξηρ 5034533 ηηρ Διδικήρ Υπηπεζίαρ Γιασείπιζηρ Δπισειπηζιακού 

Ππογπάμμαηορ Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ Δλλάδαρ  

3. Τιρ εγγεγπαμμένερ πιζηώζειρ ζηον οικείο ΚΑ: 60-6117.10000 ηος πποϋπολογιζμού 

ηος ηπέσονηορ έηοςρ 

4. Το ςπ’ απιθ. ππυη. 4861/28-04-2020 ππυηογενέρ αίηημα ηηρ Γιεύθςνζηρ 

Ππογπαμμαηιζμού, Οπγάνυζηρ & Πληποθοπικήρ 

5. Το ςπ’ απιθ. 4649/22-04-2020 Τεκμηπιυμένο Αίηημα ηος Ανηιδημάπσος 

Ππογπαμμαηιζμού, Πεπιβάλλονηορ, Δνέπγειαρ και Μελεηών, Έπγυν Ππαζίνος, 

Καθαπιόηηηαρ Ανακύκλυζηρ και Μησανολογικού Δξοπλιζμού 

6. Την ςπ’ απιθ. Β/1004/11-05-2020 Απόθαζη Ανάλητηρ Πολςεηούρ Υποσπέυζηρ 

(ΑΓΑ: 6ΘΒΘΨΞΙ-ΦΤΦ) 

7. Το ςπ' απιθ. 1890/19-05-2020 έγγπαθο ηηρ Διδικήρ Υπηπεζίαρ Γιασείπιζηρ 

Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ Δλλάδαρ με θέμα «Έγκπιζη 

Γιακήπςξηρ για ηο Υποέπγο «Ανάπηςξη δικηύος έξςπνυν αιζθηηήπυν για ηην 

βεληίυζη ηηρ ποιόηηηαρ ηος αζηικού πεπιβάλλονηορ ΒΑΑ Γήμος Παηπέυν» Α/Α 1 

ηηρ Ππάξηρ 5034533» 

 

1] Δγκρίνει ηην διενέπγεια ηος Γημόζιος Ηλεκηπονικού Γιαγυνιζμού με ανοικηή 

διαδικαζία ηηρ ςπηπεζίαρ με ηίηλο «Ανάπηςξη δικηύος έξςπνυν αιζθηηήπυν για ηην 

βεληίυζη ηηρ ποιόηηηαρ ηος αζηικού πεπιβάλλονηορ ΒΑΑ Γήμος Παηπέυν», με Κυδικό 

ΟΠΣ 5034533 ζηο Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Γςηική Δλλάδα 2014-2020» και 

πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 150.000,00 € (ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ), ζύμθυνα με ηην 

ςπ’ απιθ. 12/2020 Μελέηη ηηρ Γιεύθςνζηρ Ππογπαμμαηιζμού, Οπγάνυζηρ & 

Πληποθοπικήρ. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004384
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126834
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126834
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126834
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2] Δγκρίνει ηιρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ ηηρ ανυηέπυ ςπηπεζίαρ, ζύμθυνα με ηα 

αναθεπόμενα ζηο Παπάπηημα Ι (Αναλςηική Πεπιγπαθή Φςζικού και Οικονομικού 

Ανηικειμένος ηηρ Σύμβαζηρ) ηος ηεύσοςρ διακήπςξηρ. 

 

3] Καηαρηίζει και ζσνηάζζει ηοςρ όποςρ ηηρ διακήπςξηρ ηος διαγυνιζμού για ηην 

ςπηπεζία με ηίηλο «Ανάπηςξη δικηύος έξςπνυν αιζθηηήπυν για ηην βεληίυζη ηηρ 

ποιόηηηαρ ηος αζηικού πεπιβάλλονηορ ΒΑΑ Γήμος Παηπέυν», με Κυδικό ΟΠΣ 5034533 

ζηο Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα «Γςηική Δλλάδα 2014-2020», με βάζη ηο ιζσύον νομικό 

και θεζμικό πλαίζιο πος πεπιγπάθεηαι ζηο ηεύσορ διακήπςξηρ, με κπιηήπιο καηακύπυζηρ 

ηος ανυηέπυ διαγυνιζμού ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά, 

βάζει ηηρ βέληιζηηρ ζσέζηρ ποιόηηηαρ – ηιμήρ και σπογράθει ηο ζσεηικό ηεύσορ ηηρ 

διακήπςξηρ. 

 

 

        Ο Πρόεδρος                                      Σα Παρόνηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  
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