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Αρηζκός  426    

25
ε
 σλεδρίαζε  

Οηθολοκηθής Δπηηροπής Γήκοσ Παηρέφλ 

ηες 14
ες

 Ηοσιίοσ 2020 

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

  

ηελ Πάηξα θαη ζηελ αίζοσζα ηες Οηθολοκηθής Δπηηροπής (θηίρηο Λαδόποσιοσ), 

ζήκεξα, ηελ 14
ε
 Ηοσιίοσ 2020, εκέξα Σρίηε θαη ώρα 12:00, κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε 

ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 25/10-7-2020,  

πξαγκαηνπνηήζεθε δηα δώζες ζσλεδρίαζε, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 

εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία ήιζαλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (11) ζέκαηα ηεο 

εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3] 

Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Ηνπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5] 

Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 6] Ησάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο θαη 7] 

Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο. 

Ζ θα Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 422/2020). 

Ο θ. Νηθόιανο Θενδσξόπνπινο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 

424/2020). 

Οη θ.θ. Γεώξγηνο Μαγηάθεο, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο θαη Μαξία Φηινπνύινπ – 

ηαθηηθά κέιε δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο.  

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

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (5) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

«1. Έγθξηζε ηνπ από 03/07/2020 Πξαθηηθνύ ηνπ αξκνδίνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ ηεο 

Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκήο πνπ αθνξά ηελ απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ 

ηνπ πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ, ηεο αξηζ.3/2020 κειέηεο γηα ηελ ππεξεζία «Δξγαζίεο 

απνθαηάζηαζεο βαηόηεηαο νδώλ ιόγσ Φπζηθώλ Καηαζηξνθώλ γηα πξόζβαζε 

Ππξνζβεζηηθώλ Ορεκάησλ πξνο πξόιεςε - αληηκεηώπηζε ππξθαγηώλ» 2. Αλάδεημε 

πξνζσξηλώλ αλαδόρσλ ηεο ελ ιόγσ ππεξεζίαο», (ζρεηηθό ην αξηζ. 8996/10-7-2020 

δηαβηβαζηηθό ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 8956/10-7-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. 

Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο - Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ – 

Σκήκα Πξνκεζεηώλ θαη Γεκνπξαζηώλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. Πξόεδξν 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - Δληαύζα - ΘΔΜΑ:΄΄1. Έγθξηζε ηνπ από 03/07/2020 

Πξαθηηθνύ ηνπ αξκνδίνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκήο πνπ 

αθνξά ηελ απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ηνπ πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ, 

ηεο αξηζ.3/2020 κειέηεο γηα ηελ ππεξεζία «Δξγαζίεο απνθαηάζηαζεο βαηόηεηαο νδώλ 

ιόγσ Φπζηθώλ Καηαζηξνθώλ γηα πξόζβαζε Ππξνζβεζηηθώλ Ορεκάησλ πξνο πξόιεςε-

αληηκεηώπηζε ππξθαγηώλ», 2. Αλάδεημε «πξνζσξηλώλ αλαδόρσλ» ηεο ελ ιόγσ ππεξεζίαο΄΄ 

- ύκθσλα κε: - 1) ην άξζξν 72 ηνπ λ. 3852/2010 (ΦΔΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα 

Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα 

Καιιηθξάηεο», όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4623/2019 

(ΦΔΚ134/Α΄/09,08,2019) θαη όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 14 παξ.1 ηνπ Ν.4625/19 

θαη κε ην λ.4674/20 άξζξν 10 παξ.4 - 2) ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 100 παξ.4 Ν. 

4412/2016ην λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126563
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126563
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126563
ΑΔΑ: ΩΤΡΦΩΞΙ-ΣΡΓ
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(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο» - 3) 

ηνπο όξνπο ηεο αξηζ. 3/2020 Γηαθήξπμεο - 4) ην πξσηνγελέο αίηεκα κε 

ΑΓΑΜ:20REQ006645989 θαη ην αξηζ.5051-04/05/20 ηεθκεξησκέλν αίηεκα - 5) ηνλ Κ.Α. 

30-6233.00032 (ΚΑΠ-ΑΣΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ) ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020, κε ΑΓΑΜ:20REQ006671509(εγθεθξηκέλν αίηεκα)θαη 

ΑΑΤ.1.002Β (ΑΓΑ:6Σ4ΧΧΞΗ-Κ5Ρ)πνζνύ 36.580,00€ - 6) ηελ αξηζ. 301/26-05-2020 

(ΑΓΑ:6ΦΞΠΧΞΗ-5ΤΠ) Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαζνξίζηεθαλ νη όξνη ηεο δηαθήξπμεο ηνπ ζπλνπηηθνύ 

δηαγσληζκνύ γηα ηελ ελ ιόγσ ππεξεζία - 7) ηελ αξηζ.19443/28-05-2020 Πεξίιεςε 

Γηαθήξπμεο ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ, ε νπνία αλαξηήζεθε ζην ΚΖΜΓΖ 

(20PROC006781586), ηε Γηαύγεηα (ΑΓΑ:ΧΛ6ΝΧΞΗ-09Ε), ζηνλ Δζληθό ηύπν θαη ζην 

portal ηνπ Γήκνπ - 8) ηελ ππ’ αξηζ.6605/02-06-2020 πξόζθιεζε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο 

Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ & Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκήο - 9) 

ηνπο έληππνπο θάθεινπο πνπ θαηαηέζεθαλ ζηελ επηηξνπή δηαγσληζκνύ θαη ζην 

πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ, εκπξόζεζκα, ησλ θάησζη νηθνλνκηθώλ θνξέσλ: - α. 

ΠΑΠΑΕΑΦΔΗΡΖ ΓΖΜ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ – ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ θαηάζεζε 

θαθέινπ πξνζθνξάο ζηελ επηηξνπή Γηαγσληζκνύ 10/06/2020 θαη ώξα 10:30π.κ. - β. 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΑΝΓ. ΒΑΗΛΔΗΟ – ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ κε Αξ. Πξση. 

θαθέινπ πξνζθνξάο: 21734/10-06-2020 θαη ώξα 09:02 π.κ. - γ. ΑΜΑΡΖ ΣΔΦ. 

ΕΑΥΑΡΗΑ – Δ.Γ.Δ. κε Αξ. Πξση. θαθέινπ πξνζθνξάο: 21792/10-06-2020 θαη ώξα 

10:29 π.κ. - δ. ΟΦΗΑΝΟ ΝΗΚ. ΥΡΖΣΟ – ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ κε Αξ. Πξση. θαθέινπ 

πξνζθνξάο: 21759/10-06-2020 θαη ώξα 09:39 π.κ. - 10) ην από 03/07/2020 Πξαθηηθό ηνπ 

αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνύ νξγάλνπ κε ην νπνίν γίλνληαη δεθηέο όιεο νη αλσηέξσ πξνζθνξέο 

θαη πξνηείλεη ηνπο πξνζσξηλνύο αλαδόρνπο αλά κεράλεκα - Παξαθαινύκε όπσο: - Α) 

εγθξίλεηε ην από 03/07/2020 πξαθηηθό ηνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ ηεο Γ/λζεο Έξγσλ 

Τπνδνκήο γηα «Δξγαζίεο απνθαηάζηαζεο βαηόηεηαο νδώλ ιόγσ Φπζηθώλ Καηαζηξνθώλ 

γηα πξόζβαζε Ππξνζβεζηηθώλ Ορεκάησλ πξνο πξόιεςε-αληηκεηώπηζε ππξθαγηώλ» θαη  

Β) απνθαζίζεηε ηελ αλάδεημε σο πξνζσξηλώλ αλαδόρσλ, ησλ θάησζη νηθνλνκηθώλ 

θνξέσλ γηαηί νη πξνζθνξέο ηνπο είλαη πιήξεηο, ζύκθσλεο κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο 

θαη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο κειέηεο θαη πξνζέθεξαλ ηελ ρακειόηεξε ηηκή αλά 

κεράλεκα ζύκθσλα κε ηνπο παξαθάησ πίλαθεο: - 1. ΟΦΗΑΝΟ ΝΗΚ. ΥΡΖΣΟ – 

ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ -  
Δίδνο κεραλήκαηνο Μνλάδα 

κέηξεζεο 

 Πνζόηεηα Σηκή 

κνλάδνο  

€ 

ύλνιν € 

Φνξησηήο κε καραίξη ειάρηζηεο 

ηππνδύλακεο 130Hp γηα Γ.Δ. Παηξώλ 

θαη Γ.Δ. Ρίνπ (δελ γίλνληαη δεθηνί νη 

θνξησηέο ηύπνπ bobcat.) 

Ζκεξνκίζζην 25 225,00 5.625,00 

Φ.Π.Α. 24% 1.350,00 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 6.975,00 

ΑΔΑ: ΩΤΡΦΩΞΙ-ΣΡΓ
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-2. ΑΜΑΡΖ ΣΔΦ. ΕΑΥΑΡΗΑ – Δ.Γ.Δ.   

- 3. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΑΝΓ. ΒΑΗΛΔΗΟ – ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ -  
Δίδνο κεραλήκαηνο Μνλάδα 

κέηξεζεο 

 Πνζόηεηα Σηκή 

κνλάδνο 

€ 

ύλνιν € 

Δθζθαθέαο πεξηζηξεθόκελνο 35-

70ΖΡ(ηζαπάθη)κεηά ΗΥ θνξηεγνύ 

σθέιηκνπ θνξηίνπ άλσ ησλ 10tn 

Ζκεξνκίζζην 8 158,00 1.264,00 

Φ.Π.Α. 24% 303,36 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 1.567,36 

-4. ΠΑΠΑΕΑΦΔΗΡΖ ΓΖΜ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ – ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ -  
Δίδνο κεραλήκαηνο Μνλάδα 

κέηξεζεο 

 

Πνζόηεηα 

Σηκή 

κνλάδνο 

€ 

ύλνιν € 

Φνξησηήο ειάρηζηεο ηππνδύλακεο 90Hp 

κεηά Η.Υ. Φνξηεγνύ ρσξεηηθόηεηαο άλσ 

ησλ 15tn σθέιηκνπ θνξηίνπ. (ηελ ελ 

ιόγσ ηηκή πιένλ ηνπ ρεηξηζηή νδεγνύ, ζα 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε γηα ηελ 

Ζκεξνκίζζην 38 253,00 9.614,00 

Δίδνο κεραλήκαηνο Μνλάδα 

κέηξεζεο 

 Πνζόηεηα Σηκή 

κνλάδνο 

€ 

ύλνιν € 

Φνξησηήο κε καραίξη ειάρηζηεο 

ηππνδύλακεο 130Hp γηα Γ.Δ. 

Μεζζάηηδαο – Παξαιίαο – 

Βξαρλεΐθσλ(δελ γίλνληαη δεθηνί νη 

θνξησηέο ηύπνπ bobcat.) 

Ζκεξνκίζζην 25 248,00 6.200,00 

Φ.Π.Α. 24% 1.488,00 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 7.688,00 

ΑΔΑ: ΩΤΡΦΩΞΙ-ΣΡΓ
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εθζθαθή θνξηνεθθόξησζε). 

Φ.Π.Α. 24% 2.307,36 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 11.921,36 

- Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. Υξήζηνο 

Κνξδάο».- 

 

Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, είδε ηελ εηζήγεζε ηνπ 

αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη ην από 3-7-2020 πξαθηηθό ηνπ αξκόδηνπ 

Γλσκνδνηηθνύ νξγάλνπ γηα «Δξγαζίεο απνθαηάζηαζεο βαηόηεηαο νδώλ ιόγσ Φπζηθώλ 

Καηαζηξνθώλ γηα πξόζβαζε Ππξνζβεζηηθώλ Ορεκάησλ πξνο πξόιεςε - αληηκεηώπηζε 

ππξθαγηώλ». 

Με ηε δηεπθξίληζε όηη θαηά ηελ ςεθνθνξία ν θ. Ησάλλεο Σζηκπνύθεο δήισζε όηη 

ςεθίδεη «ιεπθό» θαη ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018 ζύκθσλα κε ην 

νπνίν αλ θάπνην κέινο αρλεζεί ςήθν ή δώζεη ιεσθή υήθο, ιογίδεηαη φς παρόλ θαηά ηε 

ζπλεδξίαζε, κόλν γηα ην ζρεκαηηζκό ηεο απαξηίαο, ηόζν ε άξλεζε ςήθνπ, όζν θαη ε 

ιεπθή ςήθνο δελ σποιογίδοληαη ζηελ θαηακέηξεζε ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ ςήθσλ,  

 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 
(8 ζεηηθέο ςήθνη)            

 

ύκθσλα κε: 

1. Σν άξζξν 72 ηνπ λ. 3852/2010 (άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019 θαη άξζξν 10 παξ. 4 ηνπ 

Ν.4674/2020) 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 100 παξ.4 Ν. 4412/2016 

3. Σν λ. 4270/2014 (Α' 143) «Απχέρ δημοζιονομικήρ διαχείπιζηρ και εποπηείαρ 

(ενζωμάηωζη ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΕΕ) – δημόζιο λογιζηικό και άλλερ διαηάξειρ» 

 

θαη ιακβάλνληαο ππόςε: 

1. Σνπο όξνπο ηεο αξηζ. 3/2020 Γηαθήξπμεο 

2. Σν πξσηνγελέο αίηεκα κε ΑΓΑΜ:20REQ006645989 θαη ην αξηζ. 5051-04/05/20 

ηεθκεξησκέλν αίηεκα 

3. Σνλ Κ.Α. 30-6233.00032 (ΚΑΠ-ΑΣΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ) ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020, κε ΑΓΑΜ:20REQ006671509 

(εγθεθξηκέλν αίηεκα) θαη ΑΑΤ.1.002Β (ΑΓΑ:6Σ4ΧΧΞΗ-Κ5Ρ) πνζνύ 36.580,00€ 

4. Σελ αξηζ. 301/26-05-2020 (ΑΓΑ:6ΦΞΠΧΞΗ-5ΤΠ) Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαζνξίζηεθαλ νη 

όξνη ηεο δηαθήξπμεο ηνπ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ ελ ιόγσ ππεξεζία 

5. Σελ αξηζ.19443/28-05-2020 Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ, ε 

νπνία αλαξηήζεθε ζην ΚΖΜΓΖ (20PROC006781586), ηε Γηαύγεηα 

(ΑΓΑ:ΧΛ6ΝΧΞΗ-09Ε), ζηνλ Δζληθό ηύπν θαη ζην portal ηνπ Γήκνπ 

6. Σελ ππ’ αξηζ. 6605/02-06-2020 πξόζθιεζε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο 

Γηαγσληζκνύ & Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκήο 

7. Σνπο έληππνπο θάθεινπο πνπ θαηαηέζεθαλ ζηελ επηηξνπή δηαγσληζκνύ θαη ζην 

πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ, εκπξόζεζκα, ησλ θάησζη νηθνλνκηθώλ θνξέσλ: 

α. ΠΑΠΑΕΑΦΔΗΡΖ ΓΖΜ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ – ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΔ 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126563
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ΔΡΓΑΗΔ θαηάζεζε θαθέινπ πξνζθνξάο ζηελ επηηξνπή Γηαγσληζκνύ 

10/06/2020 θαη ώξα 10:30π.κ. 

β. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΑΝΓ. ΒΑΗΛΔΗΟ – ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 

κε Αξ. Πξση. θαθέινπ πξνζθνξάο: 21734/10-06-2020 θαη ώξα 09:02 π.κ. 

γ. ΑΜΑΡΖ ΣΔΦ. ΕΑΥΑΡΗΑ – Δ.Γ.Δ. κε Αξ. Πξση. θαθέινπ πξνζθνξάο: 

21792/10-06-2020 θαη ώξα 10:29 π.κ. 

δ. ΟΦΗΑΝΟ ΝΗΚ. ΥΡΖΣΟ – ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ κε Αξ. Πξση. θαθέινπ 

πξνζθνξάο: 21759/10-06-2020 θαη ώξα 09:39 π.κ. 

8. Σν από 03/07/2020 Πξαθηηθό ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνύ νξγάλνπ κε ην νπνίν 

γίλνληαη δεθηέο όιεο νη αλσηέξσ πξνζθνξέο θαη πξνηείλεη ηνπο πξνζσξηλνύο 

αλαδόρνπο αλά κεράλεκα 

 

Δγθρίλεη ην από 03-07-2020 πξαθηηθό ηνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ ηεο Γ/λζεο 

Έξγσλ Τπνδνκήο γηα «Δργαζίες αποθαηάζηαζες βαηόηεηας οδώλ ιόγφ Φσζηθώλ 

Καηαζηροθώλ γηα πρόζβαζε Πσροζβεζηηθώλ Οτεκάηφλ προς πρόιευε-

αληηκεηώπηζε πσρθαγηώλ» θαη σο εθ ηνύηνπ προζφρηλοί αλάδοτοη ηεο αλσηέξσ 

ππεξεζίαο αλαδεηθλύοληαη νη θάησζη νηθνλνκηθνί θνξείο, γηαηί νη πξνζθνξέο ηνπο είλαη 

πιήξεηο, ζύκθσλεο κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο 

κειέηεο θαη πξνζέθεξαλ ηελ ρακειόηεξε ηηκή αλά κεράλεκα ζύκθσλα κε ηνπο παξαθάησ 

πίλαθεο: 
 

1. ΟΦΗΑΝΟ ΝΗΚ. ΥΡΖΣΟ – ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ 
 

Δίδος κεταλήκαηος Μολάδα 

κέηρεζες 

 Ποζόηεηα Σηκή 

κολάδος 

€ 

ύλοιο € 

Φορηφηής κε καταίρη ειάτηζηες 

ηπποδύλακες 130Hp γηα Γ.Δ. Παηρώλ 

θαη Γ.Δ. Ρίοσ (δελ γίλοληαη δεθηοί οη 

θορηφηές ηύποσ bobcat.) 

  Ζκεροκίζζηο 25 225,00 5.625,00 

Φ.Π.Α. 24% 1.350,00 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 6.975,00 

 

2. ΑΜΑΡΖ ΣΔΦ. ΕΑΥΑΡΗΑ – Δ.Γ.Δ.   

 

Δίδος κεταλήκαηος Μολάδα 

κέηρεζες 

 Ποζόηεηα Σηκή 

κολάδος 

€ 

ύλοιο € 

Φορηφηής κε καταίρη ειάτηζηες   Ζκεροκίζζηο 25 248,00 6.200,00 
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3. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΑΝΓ. ΒΑΗΛΔΗΟ – ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 
 

Δίδος κεταλήκαηος Μολάδα 

κέηρεζες 

 Ποζόηεηα Σηκή 

κολάδος  

€ 

ύλοιο € 

Δθζθαθέας περηζηρεθόκελος 35-70ΖΡ 

(ηζαπάθη) κεηά ΗΥ θορηεγού 

φθέιηκοσ θορηίοσ άλφ ηφλ 10tn 

  Ζκεροκίζζηο 8 158,00 1.264,00 

Φ.Π.Α. 24% 303,36 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 1.567,36 

 

4. ΠΑΠΑΕΑΦΔΗΡΖ ΓΖΜ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ – ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 
 

Δίδος κεταλήκαηος Μολάδα 

κέηρεζες 

 Ποζόηεηα Σηκή 

κολάδος € 

ύλοιο € 

Φορηφηής ειάτηζηες ηπποδύλακες 

90Hp κεηά Η.Υ. Φορηεγού 

τφρεηηθόηεηας άλφ ηφλ 15tn 

φθέιηκοσ θορηίοσ. (ηελ ελ ιόγφ ηηκή 

πιέολ ηοσ τεηρηζηή οδεγού, ζα 

περηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε γηα ηελ 

εθζθαθή θορηοεθθόρηφζε). 

  Ζκεροκίζζηο 38 253,00 9.614,00 

Φ.Π.Α. 24% 2.307,36 

ηπποδύλακες 130Hp γηα Γ.Δ. 

Μεζζάηηδας – Παραιίας – Βρατλεΐθφλ 

(δελ γίλοληαη δεθηοί οη θορηφηές 

ηύποσ bobcat.) 

Φ.Π.Α. 24% 1.488,00 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 7.688,00 
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ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 11.921,36 

 

 

                  Ο Πρόεδρος                                      Σα Παρόληα Μέιε 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

 

 

  

 

ΦΧΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΔΛΑ 

ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΝΗΚΟΛΑΟ ΘΔΟΓΧΡΟΠΟΤΛΟ 
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