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Αριθμός 523   

30
η
 σνεδρίαζη  

Οικονομικής Δπιηροπής Γήμοσ Παηρέφν 

ηης 1
ης

 επηεμβρίοσ  2020 

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

  

ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 1
η
 επηεμβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:30, κεηά 

απφ γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 30/28-8-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής 

Δπιηροπής, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (31) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

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

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

Μαγηάθεο - ηαθηηθφ κέινο, 6] Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο, 7] Πέηξνο Φσκάο – 

ηαθηηθφ κέινο θαη 8] Θεφδσξνο Ξπιηάο - αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. 

Ο θ. Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 507/2020) θαη 

επαλήιζε ζε απηή θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο 

απνθάζεσο 508/2020). 

Ο θ. Ισάλλεο Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 4
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 509/2020). 

Ο θ. Θεφδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο,  απνρψξεζε απφ ηελ ηειεδηάζθεςε 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 16
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 

521/2020). 

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

ζπδήηεζε ηνπ 18
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 523/2020) θαη 

επαλήιζε ζε απηή θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 23
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο 

απνθάζεσο 528/2020). 

Οη θ.θ. Φψηηνο Γεκαθφπνπινο - Αληηπξφεδξνο, Νηθφιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθφ 

κέινο θαη Μαξία Φηινπνχινπ - ηαθηηθφ κέινο,  δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, 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. (18) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Έγθξηζε ηνπ απφ 04-08-2020 πξαθηηθνχ ηνπ αξκφδηνπ 

γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ 

Δμνπιηζκνχ. α) Μαηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πνπ αθνξά ζηελ 

επαλαπξνθήξπμε ηνπ ηκήκαηνο 7 (Πξνκήζεηα νρήκαηνο 4Υ4 γηα ηηο αλάγθεο ηεο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο) ηεο αξηζ. 6/2019 κειέηεο κε ηίηιν «Πξνκήζεηα Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ Β’ θάζε 2019», δηφηη απέβε άγνλε ιφγσ κε ππνβνιήο 

πξνζθνξάο θαη β) Δθθίλεζε λέαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, γηα ην ελ ιφγσ ηκήκα, κε 

ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο, θαηά ηελ θξίζε ησλ ζπλαξκφδησλ ππεξεζηψλ», (ζρεηηθφ 

ην αξηζ. 11179/25-8-2020 δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 11110/24-8-2020 εηζήγεζε 

ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηψλ Έξγσλ 

Πξαζίλνπ, Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ - Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ – 

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

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – Δληαχζα - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε ηνπ απφ 04/08/2020 πξαθηηθνχ ηνπ 
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αξκφδηνπ  γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ 

Δμνπιηζκνχ θαη σο εθ ηνχηνπ α) καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πνπ 

αθνξά ζηελ επαλαπξνθήξπμε ηνπ ηκήκαηνο 7 (Πξνκήζεηα νρήκαηνο 4Υ4 γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο)ηεο αξηζκ.6/2019 κειέηεο κε ηίηιν «Πξνκήζεηα Μεραλνινγηθνχ 

Δμνπιηζκνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ Β’ θάζε 2019», δηφηη απέβε 

άγνλε ιφγσ κε ππνβνιήο πξνζθνξάο θαη β) εθθίλεζε λέαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, γηα ην ελ 

ιφγσ ηκήκα, κε ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο, θαηά ηελ θξίζε ησλ ζπλαξκφδησλ 

ππεξεζηψλ΄΄ - χκθσλα κε: - 1) ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/10 ην άξζξν 72 ηνπ λ. 3852/2010 (ΦΔΚ 

87Α/7-6-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - 

Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4623/2019 

(ΦΔΚ134/Α΄/09,08,2019) θαη κε ην λ.4674/20 άξζξν 10 παξ.4 - 2) ην λ. 4270/2014 (Α' 143) 

«Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – 

δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», - 3) ην π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ 

απφ ηνπο Γηαηάθηεο” - 4) ην άξζξν 106 παξ.1α ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) «Μαηαίσζε 

Γηαδηθαζίαο» - 5) ηνπο φξνπο ηεο αξηζ.6/2019 Γηαθήξπμεο - 6) ηηο εγγεγξακκέλεο πηζηψζεηο φπσο 

απνηππψλνληαη θάησζη: - Κ.Α. 30-7132.00003 (ΑΣΑ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο) ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2019, κε ΑΓΑΜ:19REQ005625108θαη ΑΑΤ2.053Β-

27/09/2019 (ΑΓΑ:ΧΠΙ5ΧΞΙ-7ΙΔ) πνζνχ 25.000,00€ - Σελ ΑΑΤ2.707Β-31/12/2019 

(ΑΓΑ:63Γ0ΧΞΙ-ΔΟΓ) απφθαζε απνδέζκεπζεο, πνζνχ -25.000,00€ - Σελ δέζκεπζε ηεο πίζησζεο 

ζηνλ Κ.Α. 30-7132.00003 (ΑΣΑ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2020, ΑΑΤ 1.203Β-16/06/2020 (ΑΓΑ:ΧΡ35ΧΞΙ-ΛΚ4), πνζνχ 25.000,00€ - 7) ηελ αξηζ. 

429-8/08/2019 (ΑΓΑ:ΦΒΣΙΧΞΙ-ΙΦΧ) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαζνξίζηεθαλ νη φξνη ηεο δηαθήξπμεο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

αλνηθηνχ δεκφζηνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ 

γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, Β’ θάζε 2019» - 8) ηελ αξηζ. 5655/65847/15-

11-2019 Πξνθήξπμε ηνπ δηεζλνχο Ηιεθηξνληθνχ Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ Πξνκήζεηα 

Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ –Β΄ Φάζε 2019, 

ε νπνία αλαξηήζεθε ζην ΚΗΜΓΗ (19PROC005862657), ηε Γηαχγεηα (ΑΓΑ:Φ931ΧΞΙ-3ΘΡ), 

ζην ΔΗΓΗ κε αξηζκφ ζπζηήκαηνο 81573, ζηνλ Δζληθφ ηχπν θαη ζην portal ηνπ Γήκνπ θαη κε 

αξηζκφ εζσηεξηθήο αλαθνξάο ΔΔ S: 2019/S 223-546487 Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο ζηελ Δθεκεξίδα 

ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ - 9) ην απφ25/02/2020 Πξαθηηθφ ηνπ αξκφδηνπ Γλσκνδνηηθνχ 

Οξγάλνπ, κε ην νπνίν πξνηείλεηαη ε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο γηα 

ην Σκήκα Πξνκήζεηαο επηά (7):(Πξνκήζεηα νρήκαηνο 4Υ4 γηα ηηο αλάγθεο ηνπ γξαθείνπ 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο) ηεο αξηζ.6/2019 κειέηεο, δηφηη δελ ππνβιήζεθε πξνζθνξά θαη σο εθ 

ηνχηνπ ε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία απέβε άγνλε θαη ε επαλάιεςή ηεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. -10) 

ηελ αξηζ.175/17-03-20 Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ: Χ3ΣΧΞΙ-ΔΧΥ), κε ηελ νπνία 

κεηαμχ άιισλ εγθξίλεηαη ην απφ 25/02/2020 Πξαθηηθφ ηνπ αξκφδηνπ Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ - 

11) ηελ αξηζ. 236120-16/06/2020 Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ, ε νπνία 

αλαξηήζεθε ζην ΚΗΜΓΗ (20PROC006905652), ηε Γηαχγεηα (ΑΓΑ:6Θ0ΓΧΞΙ-Ρ67), ζην 

ΔΗΓΗ κε αξηζκφ ζπζηήκαηνο 93598, ζηνλ Δζληθφ ηχπν θαη  ζην portal ηνπ Γήκνπ θαη αθνξά 

ζηελ επαλαπξνθήξπμε ηνπ ηκήκαηνο 7 ηεο αξηζκ.6/2019 κειέηεο κε ηίηιν «Πξνκήζεηα 

Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, Β’ θάζε 

2019»θαη κε αξηζκφ εζσηεξηθήο αλαθνξάο ζηελ ΔΔ S:20-294294-001 Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο ζηελ 

Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ - 12) ην απφ 04-08-2020 Πξαθηηθφ ηνπ αξκφδηνπ 

Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ(αξηζ. 10/14-01-2020 (ΑΓΑ:ΦΦΤ0ΧΞΙ-Β3) Απφθαζε Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο), κε ην νπνίν πξνηείλεηαη ε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

πνπ αθνξά ζηελ επαλαπξνθήξπμε ηνπ ηκήκαηνο 7(Πξνκήζεηα νρήκαηνο 4Υ4 γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο)ηεο αξηζκ.6/2019 κειέηεο κε ηίηιν «Πξνκήζεηα Μεραλνινγηθνχ 

Δμνπιηζκνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ Β’ θάζε 2019»,δηφηη απέβε άγνλε 

ιφγσ κε ππνβνιήο πξνζθνξάο θαη β) ε εθθίλεζε λέαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, γηα ην ελ ιφγσ 

ηκήκα, κε ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο, θαηά ηελ θξίζε ησλ ζπλαξκνδίσλ ππεξεζηψλ -  

Παξαθαινχκε φπσο: Δγθξίλεηε ην απφ 04/08/2020 πξαθηηθφ ηνπ αξκφδηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ 
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ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ θαη σο εθ ηνχηνπ 

απνθαζίζεηε - α) ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πνπ αθνξά ζηελ 

επαλαπξνθήξπμε ηνπ ηκήκαηνο 7(Πξνκήζεηα νρήκαηνο 4Υ4 γηα ηηο αλάγθεο ηεο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο)ηεο αξηζκ.6/2019 κειέηεο κε ηίηιν «Πξνκήζεηα Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ Β’ θάζε 2019», δηφηη απέβε άγνλε ιφγσ κε ππνβνιήο 

πξνζθνξάο θαη β) ηελ εθθίλεζε λέαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, γηα ην ελ ιφγσ ηκήκα, κε 

ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο, θαηά ηελ θξίζε ησλ ζπλαξκνδίσλ ππεξεζηψλ - Ο 

Αληηδήκαξρνο Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηψλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, 

Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ, θ. Νηθφιανο Αζπξάγθαζνο».- 

 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή, κε ηε δηεπθξίληζε φηη απφ ηελ ηειεδηάζθεςε απνρψξεζε ν θ. 

Φσκάο Πέηξνο, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ εηζεγεηή-

Αληηδεκάξρνπ, ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειψλ θαη έιαβε ππ’ φςηλ ην απφ 04-08-2020 

πξαθηηθφ ηνπ αξκφδηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη 

Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

 χκθσλα κε: 

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

λ.4674/2020) 

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

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

3. Σν π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” 

4. Σν άξζξν 106 παξ.1
α
ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) «Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο» 

 

θαη ιακβάλνληαο ππφςε: 

1. Σνπο φξνπο ηεο αξηζ.6/2019 Γηαθήξπμεο 

2. Σηο εγγεγξακκέλεο πηζηψζεηο φπσο απνηππψλνληαη θάησζη: 

Κ.Α. 30-7132.00003 (ΑΣΑ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ  νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2019, κε ΑΓΑΜ:19REQ005625108θαη ΑΑΤ2.053Β-27/09/2019 (ΑΓΑ:ΧΠΙ5ΧΞΙ-

7ΙΔ) πνζνχ 25.000,00€  

Σελ ΑΑΤ2.707Β-31/12/2019 (ΑΓΑ:63Γ0ΧΞΙ-ΔΟΓ) απφθαζε απνδέζκεπζεο, πνζνχ -

25.000,00€  

Σελ δέζκεπζε ηεο πίζησζεο ζηνλ Κ.Α. 30-7132.00003 (ΑΣΑ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο) 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ  νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020, ΑΑΤ 1.203Β-16/06/2020 (ΑΓΑ:ΧΡ35ΧΞΙ-

ΛΚ4), πνζνχ 25.000,00€  

3. Σελ αξηζ.  429-8/08/2019 (ΑΓΑ:ΦΒΣΙΧΞΙ-ΙΦΧ) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε 

ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαζνξίζηεθαλ νη φξνη ηεο δηαθήξπμεο 

ηνπ ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ δεκφζηνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα 

Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, Β’ θάζε 

2019» 

4. Σελ αξηζ. 5655/65847/15-11-2019 Πξνθήξπμε ηνπ δηεζλνχο Ηιεθηξνληθνχ Αλνηθηνχ 

Γηαγσληζκνχ γηα ηελ Πξνκήζεηα Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ, γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ –Β΄ Φάζε 2019, ε νπνία αλαξηήζεθε ζην ΚΗΜΓΗ 

(19PROC005862657), ηε Γηαχγεηα (ΑΓΑ:Φ931ΧΞΙ-3ΘΡ), ζην ΔΗΓΗ κε αξηζκφ 

ζπζηήκαηνο 81573, ζηνλ Δζληθφ ηχπν θαη  ζην portal ηνπ Γήκνπ θαη κε αξηζκφ εζσηεξηθήο 

αλαθνξάο ΔΔ S: 2019/S 223-546487 Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο ζηελ Δθεκεξίδα ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 

5. Σν απφ 25/02/2020 Πξαθηηθφ ηνπ αξκφδηνπ Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ, κε ην νπνίν 

πξνηείλεηαη ε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο γηα ην Σκήκα 

Πξνκήζεηαο επηά (7): (Πξνκήζεηα νρήκαηνο 4Υ4 γηα ηηο αλάγθεο ηνπ γξαθείνπ Πνιηηηθήο 
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Πξνζηαζίαο) ηεο αξηζ.6/2019 κειέηεο, δηφηη δελ ππνβιήζεθε πξνζθνξά θαη σο εθ ηνχηνπ 

ε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία απέβε άγνλε θαη ε επαλάιεςή ηεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο 

6. Σελ αξηζ.175/17-03-20 Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ: Χ3ΣΧΞΙ-ΔΧΥ), κε ηελ 

νπνία κεηαμχ άιισλ εγθξίλεηαη ην απφ 25/02/2020 Πξαθηηθφ ηνπ αξκφδηνπ Γλσκνδνηηθνχ 

Οξγάλνπ 

7. Σελ αξηζ. 236120-16/06/2020 Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ, ε νπνία 

αλαξηήζεθε ζην ΚΗΜΓΗ (20PROC006905652), ηε Γηαχγεηα (ΑΓΑ:6Θ0ΓΧΞΙ-Ρ67), ζην 

ΔΗΓΗ κε αξηζκφ ζπζηήκαηνο 93598, ζηνλ Δζληθφ ηχπν θαη  ζην portal ηνπ Γήκνπ θαη 

αθνξά ζηελ επαλαπξνθήξπμε ηνπ ηκήκαηνο 7 ηεο αξηζκ.6/2019 κειέηεο κε ηίηιν 

«Πξνκήζεηα Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ, Β’ θάζε 2019»θαη κε αξηζκφ εζσηεξηθήο αλαθνξάο ζηελ ΔΔ S:20-294294-001 

Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο ζηελ Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 

8. Σν απφ 04-08-2020 Πξαθηηθφ ηνπ αξκφδηνπ Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ (αξηζ. 10/14-01-2020 

(ΑΓΑ:ΦΦΤ0ΧΞΙ-Β3) Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο), κε ην νπνίν πξνηείλεηαη ε 

καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πνπ αθνξά ζηελ επαλαπξνθήξπμε 

ηνπ ηκήκαηνο 7 (Πξνκήζεηα νρήκαηνο 4Υ4 γηα ηηο αλάγθεο ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο) ηεο 

αξηζκ.6/2019 κειέηεο κε ηίηιν «Πξνκήζεηα Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ γηα ηελ θάιπςε 

ησλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ Β’ θάζε 2019»,δηφηη απέβε άγνλε ιφγσ κε ππνβνιήο 

πξνζθνξάο θαη β) ε εθθίλεζε λέαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, γηα ην ελ ιφγσ ηκήκα, κε 

ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο, θαηά ηελ θξίζε ησλ ζπλαξκνδίσλ ππεξεζηψλ 

 

Δγκρίνει ην απφ 04-08-2020 πξαθηηθφ ηνπ αξκφδηνπ  γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ ηεο Γ/λζεο 

Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ θαη σο εθ ηνχηνπ  

Δγκρίνει:  

α)  Ση μαηαίφζη ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πνπ αθνξά ζηελ 

επαλαπξνθήξπμε ηνπ ημήμαηος 7 (Πξνκήζεηα νρήκαηνο 4Υ4 γηα ηηο αλάγθεο ηεο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο) ηεο αξηζ. 6/2019 κειέηεο κε ηίηιν «Πξνκήζεηα Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ Β’ θάζε 2019», δηφηη απέβε άγνλε ιφγσ κε ππνβνιήο 

πξνζθνξάο.  

β)  Σην εκκίνηζη λέαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, γηα ην ελ ιφγσ ηκήκα, κε ηξνπνπνίεζε 

ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο, θαηά ηελ θξίζε ησλ ζπλαξκνδίσλ ππεξεζηψλ. 

 

 

     Ο Πρόεδρος                                      Σα σμμεηέτονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  
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