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21ε πλεδξίαζε
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Παηξέσλ
ηεο 16εο Ηνπλίνπ 2020
---------------------------

ηελ Πάηξα θαη ζηελ αίζνπζα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (θηίξην Λαδφπνπινπ),
ζήκεξα, ηελ 16ε Ηνπλίνπ 2020, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 12:00, κεηά απφ γξαπηή πξφζθιεζε
ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 21/12-6-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε
δηα δψζεο ζπλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ
νπνία ήιζαλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (20) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα
παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλχζεο Πιέζζαο – Πξφεδξνο, 2] Φψηηνο Γεκαθφπνπινο – Αληηπξφεδξνο, 3]
Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο, 4] Γεψξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθφ κέινο, 5]
Ισάλλεο Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, 6] Αζαλάζηνο Μνδέο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο θαη 7]
Θεφδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο.
Οη θ.θ. Ινπιία Γηαλληηζνπνχινπ θαη Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθά κέιε, πξνζήιζαλ ζηε
ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο
απνθάζεσο 360/2020).
Οη θ.θ. Αθξηβή ακνχξε-Βαγελά θαη Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθά κέιε, πξνζήιζαλ
ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο
απνθάζεσο 361/2020).
Ο θ. Ισάλλεο Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 9νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 368/2020).
Οη θ.θ. Παλαγηψηεο Μειάο θαη Νηθφιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθά κέιε δελ ήιζαλ ζηε
ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
ηελ αξρή, ν θ. Πξφεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (1) ζέκα, ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: «1.
Έγθξηζε: -ηεο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, ιφγσ
θαηεπείγνπζαο αλάγθεο, ζχκθσλα κε: ην άξζξν 32 παξ.2 πεξ. γ ηνπ Ν4412/2016, ρσξίο λα
πξνθχπηεη ππαηηηφηεηα ηνπ Γήκνπ θαη 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 -ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο αξηζ.6/2020 Μειέηεο θαη ηνπ απφ
20/05/20 Πξαθηηθνχ ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ, γηα ηελ θαηεπείγνπζα δηαδηθαζία
πξνκήζεηαο 1. πξντφλησλ θαζαξηζκνχ-απνιχκαλζεο γηα απνξξηκκαηνθφξα, θάδνπο θαη
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο CPV:24455000-8 (Απνιπκαληηθά), 39830000-9 (Πξντφληα
θαζαξηζκνχ) 2. κεραλεκάησλ, αληαιιαθηηθψλ θαη πξντφλησλ θαζαξηζκνχ-απνιχκαλζεο
νρεκάησλ CPV:42921000-8 (Μεραλήκαηα Καζαξηζκνχ), 39830000-9 (Πξντφληα
θαζαξηζκνχ), 39713431-3 (Δμαξηήκαηα γηα ειεθηξηθέο ζθνχπεο) ζην πιαίζην ηήξεζεο
κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 2.
Αλάζεζε ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο κε ζπλνιηθφ πνζφ 28.625,37€ κε Φ.Π.Α., 3.
Δμνπζηνδφηεζε ζην Γήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ πκβάζεσλ» (ζρεηηθφ ην αξηζ.
6823/4-6-2020 δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 6699/3-6-2020 εηζήγεζε ηνπ θ.
Αληηδεκάξρνπ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηψλ Έξγσλ Πξαζίλνπ,
Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μερ/θνχ Δμνπιηζκνχ - Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ –
1
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Σκήκα Πξνκεζεηψλ θαη Γεκνπξαζηψλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: -Σνλ θ. Πξφεδξν ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ:΄΄1. Έγθξηζε: ηεο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο
πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, ιφγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο, ζχκθσλα κε: ην άξζξν 32 παξ.2
πεξ. γ ηνπ Ν4412/2016, ρσξίο λα πξνθχπηεη ππαηηηφηεηα ηνπ Γήκνπ θαη 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 -ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο
αξηζ.6/2020 Μειέηεο θαη ηνπ απφ 20/05/20 Πξαθηηθνχ ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ,
γηα ηελ θαηεπείγνπζα δηαδηθαζία πξνκήζεηαο 1.πξντφλησλ θαζαξηζκνχ-απνιχκαλζεο γηα
απνξξηκκαηνθφξα, θάδνπο θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο CPV:24455000-8 (Απνιπκαληηθά),
39830000-9 (Πξντφληα θαζαξηζκνχ) 2. κεραλεκάησλ, αληαιιαθηηθψλ θαη πξντφλησλ
θαζαξηζκνχ-απνιχκαλζεο νρεκάησλ CPV:42921000-8 (Μεραλήκαηα Καζαξηζκνχ),
39830000-9 (Πξντφληα θαζαξηζκνχ), 39713431-3 (Δμαξηήκαηα γηα ειεθηξηθέο ζθνχπεο) ζην
πιαίζην ηήξεζεο μέηρων αληηκεηψπηζεο ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ
κορωνοϊού COVID-19 2. Αλάζεζε ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο κε ζπλνιηθφ πνζφ 28.625,37€ κε
Φ.Π.Α. 3. Δμνπζηνδφηεζε ζην Γήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ πκβάζεσλ΄΄ χκθσλα κε: -*ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/10 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ
4623/19 θαη φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 14 παξ.1 ηνπ Ν.4625/19 θαη κε ην λ.4674/20
άξζξν 10 παξ.4 -*ηελ πεξίπησζε γ' ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν.4412/16, θαηά ηελ νπνία νη
αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα αλαζέηνπλ δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνζθεχγνληαο ζηε
δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε «ζην κέηξν πνπ είλαη
απνιχησο απαξαίηεην, εάλ ιφγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο νθεηιφκελεο ζε γεγνλφηα
απξφβιεπηα γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή, δελ είλαη δπλαηή ε ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ πνπ
πξνβιέπνληαη γηα ηηο αλνηθηέο, θιεηζηέο ή αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε. Οη
πεξηζηάζεηο πνπ επηθαινχληαη νη αλαζέηνπζεο αξρέο γηα ηελ αηηηνιφγεζε ηεο θαηεπείγνπζαο
αλάγθεο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα απνξξένπλ απφ δηθή ηνπο επζχλε». -*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 -*ηηο πεξηζηάζεηο ηεο
θαηεπείγνπζαο αλάγθεο, νη νπνίεο δελ απνξξένπλ απφ επζχλε ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, δηφηη, ε
αλάγθε απνηξνπήο ηεο εμάπισζεο ηνπ θνξσλντνχ θαη νη εηδηθέο αλάγθεο πνπ έρνπλ πξνθχςεη
ζε ζπλέρεηα εκθάληζεο θξνπζκάησλ ηνπ ελ ιφγσ ηνχ ζηελ Διιάδα, ζπληζηνχλ γεγνλφηα
εληαζζφκελα ζηελ έλλνηα ηεο αλσηέξαο βίαο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 2 πεξ. γ'
ππνπεξ. δδ' ηνπ λ. 4013/2011(πξβι. ζπλεκκέλε απφθαζε Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. Γ15/2020). Καηά
ζπλέπεηα, δεκφζηεο ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ πνπ αλαηίζεληαη ζχκθσλα κεηα άξζξα 32παξ.
2πεξ.γθαη 269πεξ.δηνπ λ. 4412/2016,θαη ην αληηθείκελν ησλ νπνίσλ ζπλέρεηαη άκεζα κε ηα
κέηξα απνθπγήο ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ, δχλαληαη λα ζπλάπηνληαη ρσξίο ηελ
πξνεγνχκελε ζχκθσλε γλψκε ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. -*ην αξηζ.4629-22/04/20 έγγξαθν ηεο
Γηεχζπλζεο Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ –Σκήκα
ζρεδηαζκνχ κειεηψλ θαη ειέγρνπ ζην νπνίν απνηππψλεηαη ην απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο
αγνξάο πνπ δηελήξγεζε ε ελ ιφγσ Γηεχζπλζε -*ηελ αξηζ.6/2020 Μειέηε ηεο Γηεχζπλζεο
Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ –Σκήκα ζρεδηαζκνχ κειεηψλ
θαη ειέγρνπ -*ηελ αξηζ.15869/05-05-2020 Πξφζθιεζε ππνβνιήο ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ
Αλάζεζεο, ηνπ ηκήκαηνο Πξνκεζεηψλ θαη Γεκνπξαζηψλ ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ
πξνέθπςαλ κεηά ηελ έξεπλα αγνξάο -*ηνπο εκπξφζεζκνπο έληππνπο θαθέινπο
Γηθαηνινγεηηθψλ Αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηεο 6/2020 Μειέηεο , επί απνδείμεη, ζην
θεληξηθφ πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ σο θάησζη: - EUROCHEM Α.Β.Δ.Δ κε αξ. πξση.
16281-07/05/20 (ΣΜΗΜΑ 1) θαη KΑΠΟΣΑ ΠΤΡΟ & ΙΑ Δ.Δ. κε αξ. πξση.177992
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19/05/20 (ΣΜΗΜΑ 2) -*ην απφ 20/05/20 Πξαθηηθφ ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ κε
ην νπνίν αθνχ δηαπηζηψζεθε ε πιεξφηεηα ησλ δεηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ αλάζεζεο ησλ
πξνζθεθιεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνηείλεηαη νκφθσλα λα γίλνπλ δεθηέο νη πξνζθνξέο
ηνπο -*ηελ Α.Α.Τ.Β/976 (ΑΓΑ:ΧΗ1ΥΧΞΙ-2ΧΒ & ΑΓΑΜ:20REQ006637794) πνζνχ
28.858,57€ Κ.Α.: 20-6633.00103 (ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ
έηνπο 2020, γηα ην ΣΜΗΜΑ 1 ηεο πξνκήζεηαο - Παξαθαινχκε φπσο: - 1. Δγθξίλεηε ηε
δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, ιφγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο,
ζχκθσλα κε: ην άξζξν 32 παξ.2 πεξ. γ ηνπ Ν4412/2016, ρσξίο λα πξνθχπηεη ππαηηηφηεηα ηνπ
Γήκνπ θαη 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 -ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ.6/2020 Μειέηεο θαη ην απφ 20/05/20 Πξαθηηθφ ηνπ αξκνδίνπ
γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ, γηα ηελ θαηεπείγνπζα δηαδηθαζία πξνκήζεηαο 1. πξντφλησλ
θαζαξηζκνχ-απνιχκαλζεο
γηα
απνξξηκκαηνθφξα,
θάδνπο
θαη
θνηλφρξεζηνπο
ρψξνποCPV:24455000-8 (Απνιπκαληηθά), 39830000-9 (Πξντφληα θαζαξηζκνχ) 2.
κεραλεκάησλ, αληαιιαθηηθψλ θαη πξντφλησλ θαζαξηζκνχ-απνιχκαλζεο νρεκάησλ
CPV:42921000-8 (Μεραλήκαηα Καζαξηζκνχ), 39830000-9 (Πξντφληα θαζαξηζκνχ),
39713431-3 (Δμαξηήκαηα γηα ειεθηξηθέο ζθνχπεο) ζην πιαίζην ηήξεζεο μέηρων
αληηκεηψπηζεο ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ κορωνοϊού COVID-19 - 2.
Αλαζέζεηε ηελ ελ ιφγσ πξνκήζεηα ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο: EUROCHEM Α.Β.Δ.Δ
(ΣΜΗΜΑ 1) θαη KΑΠΟΣΑ ΠΤΡΟ & ΙΑ Δ.Δ. (ΣΜΗΜΑ 2) θξίλνληαο ηηο πξνζθνξέο
ηνπο πιήξεηο, κε ζπλνιηθφ πνζφ 28.625,37€ πνπ θαηαλέκεηαη σο αθνινχζσο: - ΣΜΗΜΑ 1.
«Πξνκήζεηα πξντφλησλ θαζαξηζκνχ-απνιχκαλζεο γηα απνξξηκκαηνθφξα, θάδνπο θαη
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο» CPV:24455000-8 (Απνιπκαληηθά), 39830000-9 (Πξντφληα
θαζαξηζκνχ) Α/Α

1

2

3

ΔΙΓΟ
Καζαξηζηηθφ εμσηεξηθήο
πιχζεο απνξξηκκαηνθφξσλ
νρεκάησλ

ΜΟΝΑΓΑ
ΠΟΟΣΗΣΑ
ΜΔΣΡΗΗ

lt

Καζαξηζηηθφ – απνιπκαληηθφ
γηα θάδνπο απνξξηκκάησλ

Καζαξηζηηθφ – αξσκαηηθφ
νδνζηξσκάησλ θαη ιατθψλ
αγνξψλ

lt

lt

220

4,20

ΓΑΠΑΝΗ
(€)

924,00

ΤΝΟΛΟ1.

924,00

ΦΠΑ24%

221,76

ΤΝΟΛΟ 1. ΜΔ ΦΠΑ

1.145,76

400

2.600

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ
ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΓΟ
€/lt

5,30

2.120,00

ΤΝΟΛΟ 2.

2.120,00

ΦΠΑ13%

275,60

ΤΝΟΛΟ2.ΜΔ ΦΠΑ

2.395,60

6,50

16.900,00
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ΤΝΟΛΟ 3.

16.900,00

ΦΠΑ 24%

4.056,00

ΤΝΟΛΟ 3. ΜΔ ΦΠΑ

20.956,00

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 1. ΓΙΑ ΣΑ ΔΙΓΗ 1,2,3 (ΜΔ ΦΠΑ)

24.497,36

-ΣΜΗΜΑ 2.Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ, αληαιιαθηηθψλ θαη πξντφλησλ θαζαξηζκνχαπνιχκαλζεο νρεκάησλCPV:42921000-8 (Μεραλήκαηα Καζαξηζκνχ), 39830000-9
(Πξντφληα θαζαξηζκνχ), 39713431-3 (Δμαξηήκαηα γηα ειεθηξηθέο ζθνχπεο) Α/Α

ΔΙΓΟ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ
ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΓΟ
€/lt

ΓΑΠΑΝΗ
(€)

ΣΜΥ

1

929,00

929,00

ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΗΗ

1

Δπαγγεικαηηθφο
αηκνθαζαξηζηήο

2

Μεραλή πιχζεο απφπιπζεο
πθαζκάηηλσλ επηθαλεηψλ

«

1

709,00

709,00

3

Καζαξηζηηθφ πθαζκάηηλσλ
επηθαλεηψλ

«

1

106,00

106,00

4

Ηιεθηξηθή ζθνχπα πγξήο
μεξήο αλαξξφθεζεο

«

1

148,00

148,00

5

Πιπζηηθφ θαζαξηζκνχ

«

1

1.150,00

1.150,00

6

Αηκνθαζαξηζηήο γηα
ειεθξηά ρξήζε

«

1

200,00

200,00

7

Φίιηξν – ζαθνχιεο γηα
ειεθηξηθή ζθνχπα

«

3

14,50

43,50

8

Πέικα γηα ειεθηξηθή
ζθνχπα

«

1

23,38

23,38

9

Λάζηηρν πιπζηηθνχ

«

1

20,16

20,16

ΤΝΟΛΟ
Φ. Π. Α. 24%
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

3.329,04
798,97
4.128,01

-3.Δμνπζηνδνηείζηε ην Γήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ πκβάζεσλ»» - Η ςήθηζε
ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο γηα ην ΣΜΗΜΑ 2. ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζηελ ακέζσο επφκελε
αλακφξθσζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2020 θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α.00-646495.00010,
ζχκθσλα κε ην N. 3463/2006 (ΦΔΚ Α 114/30.6.2006) φπνπ αλαθέξεηαη: ηηο πεξηπηψζεηο
ηνπ ζηνηρείνπ β΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο απεπζείαο αλάζεζεο
πξνκεζεηψλ, παξνρήο ππεξεζηψλ, εθπφλεζεο κειεηψλ θαη εθηέιεζεο έξγσλ φηαλ ζπληξέρεη
θαηεπείγνπζα αλάγθε, εάλ δελ ππάξρεη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πίζησζε ή απηή πνπ ππάξρεη
είλαη αλεπαξθήο, ε αλαγθαία ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γίλεηαη ζηελ πξψηε, κεηά
ηελ αλάζεζε, ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. – Ο Αληηδήκαξρνο Πξνγξακκαηηζκνχ,
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηψλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη
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Μερ/θνχ Δμνπιηζκνχ, θ. Νηθφιανο Αζπξάγθαζνο».Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κε ηελ δηεπθξίληζε φηη ελ ησ κεηαμχ πξνζήιζαλ ζηε
ζπλεδξίαζε νη θ.θ. Ινπιία Γηαλληηζνπνχινπ θαη Πέηξνο Φσκάο, άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, ηηο
ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειψλ, είδε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ εηζεγεηήΑληηδεκάξρνπ, ηελ αξηζ. 6/2020 Μειέηε θαη ην απφ 20-5-2020 πξαθηηθφ ηνπ αξκφδηνπ
Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ.
Με ηε δηεπθξίληζε φηη θαηά ηελ ςεθνθνξία ν θ. Ισάλλεο Σζηκπνχθεο θαηαςήθηζε ην
σο άλσ ζέκα θαη ν θ. Θεφδσξνο Ξπιηάο δήισζε φηη ςεθίδεη «ιεπθφ» θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην
άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018 ζχκθσλα κε ην νπνίν αλ θάπνην κέινο αξλεζεί ςήθν ή δψζεη
ιεπθή ςήθν, ινγίδεηαη σο παξφλ 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 ΠΛΔΗΟΨΖΦΗΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
χκθσλα κε:
1. Σν άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019 θαη άξζξν 10 παξ. 4 ηνπ
Ν.4674/2020)
2. Σελ πεξίπησζε γ' ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν.4412/16, θαηά ηελ νπνία νη αλαζέηνπζεο
αξρέο κπνξνχλ λα αλαζέηνπλ δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνζθεχγνληαο ζηε δηαδηθαζία κε
δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε «ζην κέηξν πνπ είλαη απνιχησο
απαξαίηεην, εάλ ιφγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο νθεηιφκελεο ζε γεγνλφηα απξφβιεπηα
γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή, δελ είλαη δπλαηή ε ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ πνπ
πξνβιέπνληαη γηα ηηο αλνηθηέο, θιεηζηέο ή αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε
δηαπξαγκάηεπζε. Οη πεξηζηάζεηο πνπ επηθαινχληαη νη αλαζέηνπζεο αξρέο γηα ηελ
αηηηνιφγεζε ηεο θαηεπείγνπζαο αλάγθεο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα απνξξένπλ
απφ δηθή ηνπο επζχλε»
3. 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
θαη ιακβάλνληαο ππφςε:
1. Σηο πεξηζηάζεηο ηεο θαηεπείγνπζαο αλάγθεο, νη νπνίεο δελ απνξξένπλ απφ επζχλε ηνπ
Γήκνπ Παηξέσλ, δηφηη, ε αλάγθε απνηξνπήο ηεο εμάπισζεο ηνπ θνξσλντνχ θαη νη
εηδηθέο αλάγθεο πνπ έρνπλ πξνθχςεη ζε ζπλέρεηα εκθάληζεο θξνπζκάησλ ηνπ ελ ιφγσ
ηνχ ζηελ Διιάδα, ζπληζηνχλ γεγνλφηα εληαζζφκελα ζηελ έλλνηα ηεο αλσηέξαο βίαο,
θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 2 πεξ. γ' ππνπεξ. δδ' ηνπ λ. 4013/2011 (πξβι.
ζπλεκκέλε απφθαζε Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. Γ15/2020). Καηά ζπλέπεηα, δεκφζηεο ζπκβάζεηο
άλσ ησλ νξίσλ πνπ αλαηίζεληαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 32 παξ. 2πεξ.γ θαη 269 πεξ.δ ηνπ
λ. 4412/2016, θαη ην αληηθείκελν ησλ νπνίσλ ζπλέρεηαη άκεζα κε ηα κέηξα απνθπγήο
ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ, δχλαληαη λα ζπλάπηνληαη ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε
ζχκθσλε γλψκε ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ.
2. Σν αξηζ. 4629-22/04/20 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη
Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ –Σκήκα ζρεδηαζκνχ κειεηψλ θαη ειέγρνπ ζην νπνίν
απνηππψλεηαη ην απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο αγνξάο πνπ δηελήξγεζε ε ελ ιφγσ Γηεχζπλζε
3. Σελ αξηζ. 6/2020 Μειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη
Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ –Σκήκα ζρεδηαζκνχ κειεηψλ θαη ειέγρνπ
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4. Σελ αξηζ. 15869/05-05-2020 Πξφζθιεζε ππνβνιήο ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Αλάζεζεο,
ηνπ ηκήκαηνο Πξνκεζεηψλ θαη Γεκνπξαζηψλ ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ
πξνέθπςαλ κεηά ηελ έξεπλα αγνξάο
5. Σνπο εκπξφζεζκνπο έληππνπο θαθέινπο Γηθαηνινγεηηθψλ Αλάζεζεο, ζχκθσλα κε
ην άξζξν 4 ηεο 6/2020 Μειέηεο, επί απνδείμεη, ζην θεληξηθφ πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ σο θάησζη:
EUROCHEM Α.Β.Δ.Δ κε αξ. πξση. 16281-07/05/20(ΣΜΖΜΑ 1) θαη KΑΠΟΣΑ
ΠΤΡΟ & ΗΑ Δ.Δ. κε αξ. πξση.17799-19/05/20(ΣΜΖΜΑ 2)
6. Σν απφ 20/05/20 Πξαθηηθφ ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ κε ην νπνίν αθνχ
δηαπηζηψζεθε ε πιεξφηεηα ησλ δεηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ αλάζεζεο ησλ
πξνζθεθιεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνηείλεηαη νκφθσλα λα γίλνπλ δεθηέο νη
πξνζθνξέο ηνπο
7. Σελ Α.Α.Τ.Β/976 (ΑΓΑ:ΧΗ1ΥΧΞΙ-2ΧΒ & ΑΓΑΜ:20REQ006637794) πνζνχ
28.858,57€ Κ.Α.: 20-6633.00103 (ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020, γηα ην ΣΜΗΜΑ 1 ηεο πξνκήζεηαο
1]
Δγθξίλεη ηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, ιφγσ
θαηεπείγνπζαο αλάγθεο, ζχκθσλα κε: ην άξζξν 32 παξ.2 πεξ. γ ηνπ Ν.4412/2016, ρσξίο λα
πξνθχπηεη ππαηηηφηεηα ηνπ Γήκνπ θαη 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, γηα ηελ θαηεπείγνπζα πξνκήζεηα: α) πξντφλησλ θαζαξηζκνχαπνιχκαλζεο γηα απνξξηκκαηνθφξα, θάδνπο θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο CPV:24455000-8
(Απνιπκαληηθά), 39830000-9 (Πξντφληα θαζαξηζκνχ), β) κεραλεκάησλ, αληαιιαθηηθψλ θαη
πξντφλησλ θαζαξηζκνχ-απνιχκαλζεο νρεκάησλ
CPV:42921000-8 (Μεραλήκαηα
Καζαξηζκνχ), 39830000-9 (Πξντφληα θαζαξηζκνχ), 39713431-3 (Δμαξηήκαηα γηα
ειεθηξηθέο ζθνχπεο), ζην πιαίζην ηήξεζεο μέηρων αληηκεηψπηζεο ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ
ηεο δηαζπνξάο ηνπ κορωνοϊού COVID-19.
2]

Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. 6/2020 Μειέηεο.

3]
Δγθξίλεη ην απφ 20-5-2020 Πξαθηηθφ ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ, γηα ηελ
θαηεπείγνπζα δηαδηθαζία πξνκήζεηαο: α) πξντφλησλ θαζαξηζκνχ-απνιχκαλζεο γηα
απνξξηκκαηνθφξα,
θάδνπο
θαη
θνηλφρξεζηνπο
ρψξνπο
CPV:24455000-8
(Απνιπκαληηθά), 39830000-9 (Πξντφληα θαζαξηζκνχ), β) κεραλεκάησλ, αληαιιαθηηθψλ
θαη πξντφλησλ θαζαξηζκνχ-απνιχκαλζεο νρεκάησλ CPV:42921000-8 (Μεραλήκαηα
Καζαξηζκνχ), 39830000-9 (Πξντφληα θαζαξηζκνχ), 39713431-3 (Δμαξηήκαηα γηα
ειεθηξηθέο ζθνχπεο) ζην πιαίζην ηήξεζεο μέτρων αληηκεηψπηζεο ηεο αλάγθεο
πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ κορωνοϊού COVID-19.
4]
Αλαζέηεη ηελ ελ ιφγσ πξνκήζεηα ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο: EUROCHEM
Α.Β.Δ.Δ. (ΣΜΖΜΑ 1) θαη KΑΠΟΣΑ ΠΤΡΟ & ΗΑ Δ.Δ. (ΣΜΖΜΑ 2), θξίλνληαο ηηο
πξνζθνξέο ηνπο πιήξεηο, κε ζπλνιηθφ πνζφ 28.625,37 € πνπ θαηαλέκεηαη σο αθνινχζσο:
ΣΜΖΜΑ 1 «Πξνκήζεηα πξντφλησλ θαζαξηζκνχ-απνιχκαλζεο γηα απνξξηκκαηνθφξα,
θάδνπο θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο» CPV:24455000-8 (Απνιπκαληηθά), 39830000-9
(Πξντφληα θαζαξηζκνχ)
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Α/Α

ΔΗΓΟ

1

Καζαξηζηηθφ εμσηεξηθήο
πιχζεο
απνξξηκκαηνθφξσλ
νρεκάησλ

2

3

ΜΟΝΑΓΑ
ΠΟΟΣΖΣΑ
ΜΔΣΡΖΖ

lt

220

Καζαξηζηηθφ – απνιπκαληηθφ
γηα θάδνπο απνξξηκκάησλ

lt

Καζαξηζηηθφ – αξσκαηηθφ
νδνζηξσκάησλ θαη ιατθψλ
αγνξψλ

lt

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ
ΣΗΜΖ
ΜΟΝΑΓΟ
€/lt
4,20

ΓΑΠΑΝΖ
(€)

924,00

ΤΝΟΛΟ1.

924,00

ΦΠΑ24%

221,76

ΤΝΟΛΟ 1. ΜΔ ΦΠΑ

1.145,76

400

5,30

2.120,00

ΤΝΟΛΟ 2.

2.120,00

ΦΠΑ13%

275,60

ΤΝΟΛΟ2.ΜΔ ΦΠΑ

2.395,60

2.600

6,50

16.900,00

ΤΝΟΛΟ 3.

16.900,00

ΦΠΑ 24%

4.056,00

ΤΝΟΛΟ 3. ΜΔ ΦΠΑ

20.956,00

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΜΖΜΑΣΟ 1. ΓΗΑ ΣΑ ΔΗΓΖ 1,2,3 (ΜΔ ΦΠΑ)

24.497,36

ΣΜΖΜΑ 2 Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ, αληαιιαθηηθψλ θαη πξντφλησλ θαζαξηζκνχαπνιχκαλζεο νρεκάησλ CPV:42921000-8 (Μεραλήκαηα Καζαξηζκνχ), 39830000-9
(Πξντφληα θαζαξηζκνχ), 39713431-3 (Δμαξηήκαηα γηα ειεθηξηθέο ζθνχπεο)

Α/Α

ΔΗΓΟ

1

Δπαγγεικαηηθφο
αηκνθαζαξηζηήο

2

ΜΟΝΑΓΑ
ΠΟΟΣΖΣΑ
ΜΔΣΡΖΖ

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ
ΣΗΜΖ
ΜΟΝΑΓΟ
€/lt

ΓΑΠΑΝΖ
(€)

ΣΜΥ

1

929,00

929,00

Μεραλή πιχζεο
απφπιπζεο πθαζκάηηλσλ
επηθαλεηψλ

«

1

709,00

709,00

3

Καζαξηζηηθφ
πθαζκάηηλσλ επηθαλεηψλ

«

1

106,00

106,00

4

Ηιεθηξηθή ζθνχπα πγξήο
μεξήο αλαξξφθεζεο

«

1

148,00

148,00
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5

Πιπζηηθφ θαζαξηζκνχ

«

1

1.150,00

1.150,00

6

Αηκνθαζαξηζηήο γηα
ειεθξηά ρξήζε

«

1

200,00

200,00

7

Φίιηξν – ζαθνχιεο γηα
ειεθηξηθή ζθνχπα

«

3

14,50

43,50

8

Πέικα γηα ειεθηξηθή
ζθνχπα

«

1

23,38

23,38

9

Λάζηηρν πιπζηηθνχ

«

1

20,16

20,16

ΤΝΟΛΟ
Φ. Π. Α. 24%
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ

5]

3.329,04
798,97
4.128,01

Δμνπζηνδνηεί ην Γήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ πκβάζεσλ.

Ζ δέζκεπζε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο γηα ην ΣΜΖΜΑ 2 ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη
ζηελ ακέζσο επφκελε αλακφξθσζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2020, θαη ζα βαξχλεη ηνλ
Κ.Α.00-646495.00010, ζχκθσλα κε ην N. 3463/2006 (ΦΔΚ Α 114/30.6.2006) φπνπ
αλαθέξεηαη: Σηις περιπηώζεις ηοσ ζηοιτείοσ β΄ ηης παραγράθοσ 4 ηοσ παρόνηος και ζηις
περιπηώζεις απεσθείας ανάθεζης προμηθειών, παροτής σπηρεζιών, εκπόνηζης μελεηών και
εκηέλεζης έργων όηαν ζσνηρέτει καηεπείγοσζα ανάγκη, εάν δεν σπάρτει ζηον προϋπολογιζμό
πίζηωζη ή ασηή ποσ σπάρτει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία ηροποποίηζη ηοσ προϋπολογιζμού
γίνεηαι ζηην πρώηη, μεηά ηην ανάθεζη, ζσνεδρίαζη ηοσ δημοηικού ζσμβοσλίοσ.
Ο Πξφεδξνο
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

Σα Παξφληα Μέιε
ΦΩΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ
ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ
ΑΘΑΝΑΗΟ ΜΟΓΔ
ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ
ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ
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