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Αξηζκόο 64    

4
ε
 πλεδξίαζε  

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Παηξέσλ 

ηεο 4
εο

 Φεβξνπαξίνπ 2020 

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

  

ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίζνπζα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (θηίξην Λαδόπνπινπ), 

ζήκεξα, ηελ 4
ε
 Φεβξνπαξίνπ 2020, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 12:00, κεηά απφ γξαπηή 

πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 4/31-1-2020, ήιζαλ 

γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (28) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε 

ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλχζεο Πιέζζαο – Πξφεδξνο, 2] Φψηηνο Γεκαθφπνπινο – Αληηπξφεδξνο, 3] 

Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο, 4] Αθξηβή ακνχξε-Βαγελά – ηαθηηθφ κέινο, 

5] Ηνπιία Γηαλληηζνπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 6] Γεψξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθφ κέινο, 7] 

Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο, 8] Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 9] Ησάλλεο 

Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, 10] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθφ κέινο θαη 11] Θεφδσξνο 

Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. 

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

ζπδήηεζε ηνπ 10
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 66/2020).  

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

ζπδήηεζε ηνπ 10
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 66/2020). 

Ο θ. Νηθφιανο Παπαδεκάηνο, δελ ήιζε ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθε. 

Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...………………………………………………….. 
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (8) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: 

«Έγθξηζε ηνπ απφ 22-01-2020 Πξαθηηθνχ ηνπ Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο, 

Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ, δηελέξγεηαο ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ δεκφζηνπ 

κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ κέζσ ΔΖΓΖ γηα ηηο Τπεξεζίεο κεηαηξνπήο θαη ηνπνζέηεζεο 

θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο ππεξθαηαζθεπήο γηα ηελ κεηαηξνπή νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 

CPV: 34224200-5 θαη ηελ αλάδεημε ηνπ νξηζηηθνχ αλαδφρνπ» (ζρεηηθφ εηζεγεηηθφ έγγξαθν ηνπ 

Αληηδεκάξρνπ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηψλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, 

Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ (Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

– Σκήκα Πξνκεζεηψλ & Γεκνπξαζηψλ, κε αξηζκφ 962/27-1-2020 θαη ζρεηηθφ δηαβηβαζηηθφ ηνπ 

αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ κε αξηζκφ 1119/28-1-2020).  

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

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

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ 

κειψλ θαη είδε ηελ εηζήγεζε ηνπ  αξκφδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη ην απφ 22-1-2020 

Πξαθηηθφ ηνπ Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ γηα ηηο «Τπεξεζίεο κεηαηξνπήο θαη ηνπνζέηεζεο 

θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο ππεξθαηαζθεπήο γηα ηελ κεηαηξνπή νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ». 

Με ηε δηεπθξίληζε φηη θαηά ηελ ςεθνθνξία νη θ.θ. Μαξία Φηινπνχινπ, Πέηξνο Φσκάο, 

Φψηηνο Γεκαθφπνπινο, Θεφδσξνο Ξπιηάο θαη Ησάλλεο Σζηκπνχθεο 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,   

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 
(6 ζεηηθέο ςήθνη) 
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χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:  

1. Σεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α΄/30.6.2006 - «Κχξσζε ηνπ 

Κψδηθα  Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ») φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ 

εδαθίνπ ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 «Αλαδηαηππψζεηο άξζξσλ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ 

Κψδηθα» ηνπ Ν. 3731/2008 (ΦΔΚ 263/η.Α’/23-12-2008) θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηπη. 38  

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν.4412/ 2016 (ΦΔΚ 147/Α’/08.08.2016) 

2. Σνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010 (Ν.4623/2019, άξζξν 3) 

3. Σνπ Ν.4155/2013 (Φ.Δ.Κ. 120/Α’/29-5-2013 «Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξάγξαθν η 20, ηνπ 

πξψηνπ άξζξνπ ηνπ Ν.4254/2014 (ΦΔΚ 85/Α’/07-04-2014) 

4. Σνπ N.4270/2014 (ΦΔΚ143/Α’/28.06.2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη 

επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» 

5. Σνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145/Α’/05.08.2016) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο 

Γηαηάθηεο» φπσο ηζρχεη 

6. Σσλ άξζξσλ ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη 

ηζρχνπλ 

 
θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα θάησζη: 

1. Σελ ππ’ αξηζ. 5/2019 κειέηε πνπ ζπλέηαμε ε Γ/λζε Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη 

Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ ηνπ Σκήκαηνο ρεδηαζκνχ Μειεηψλ θαη Διέγρνπ, γηα ηηο 

Τπεξεζίεο κεηαηξνπήο θαη ηνπνζέηεζεο θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο ππεξθαηαζθεπήο γηα ηελ 

κεηαηξνπή νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ CPV – 34224200-5 

2. Σελ αλαγθαηφηεηα ηνπ Γήκνπ γηα ηελ αλσηέξσ ππεξεζία 

3. Σελ εγθεθξηκέλε πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2019, πνπ ζα βαξχλεη 

ηνλ Κ.Α.Δ.: 20-6264.00001 (Αληαπνδνηηθνί πφξνη Καζαξηφηεηαο) γηα ηηο Τπεξεζίεο θαη 

ηνπνζέηεζεο θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο ππεξθαηαζθεπήο γηα ηελ κεηαηξνπή νρεκάησλ ηνπ 

Γήκνπ Παηξέσλ 

4. Σε βεβαίσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο επί ηεο αλσηέξσ πξφηαζεο 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο, γηα ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ πνζνχ, ηε ζπλδξνκή ησλ 

πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΠΓ 80/2016 θαη ηε δέζκεπζε ζηo νηθείν 

Μεηξψν Γεζκεχζεσλ ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο κε α/α Β/1344/10-05-2019 

(ΑΓΑ:ΧΟ3ΕΧΞΗ-8ΖΡ) 

5. Σελ αξηζ. 252/11-06-2019 κε ΑΓΑ:6ΣΦ6ΧΞΗ-ΠΖΓ απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

κε ηελ νπνία  εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, θαζνξίζηεθαλ νη φξνη θαη ν ηξφπνο 

εθηέιεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα   ηηο Τπεξεζίεο κεηαηξνπήο  θαη ηνπνζέηεζεο θαηάιιεινπ 

ζπζηήκαηνο ππεξθαηαζθεπήο γηα ηελ κεηαηξνπή νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, κε 

ΑΓΑΜ:19REQ004844517 (Πξσηνγελέο) θαη 19REQ004921639 (Δγθεθξηκέλν) 

6. Σελ ππ’ αξηζ. 507/19-06-2019 έθδνζε πξνθήξπμεο (πεξίιεςε δηαθήξπμεο) απφ ην 

Γήκαξρν ε νπνία αλαξηήζεθε ζην ΚΖΜΓΖ (ΑΓΑΜ: 19PROC005134064), ζηε 

ΓΗΑΤΓΔΗΑ (ΑΓΑ:Φ0ΛΟΧΞΗ-ΗΟ5), ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ ΔΖΓΖ ηελ 21-06-2019 

κε Α/Α πζηήκαηνο:74944, ζην Portal ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζηηο 20-06-2019, θαζψο θαη ζε 

ηέζζεξηο εθεκεξίδεο ζηηο 21-06-2019 

7. Σελ αξηζκφ 1/15-01-2020  κε ΑΓΑ: 6Ρ5ΟΧΞΗ-Μ2Χ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ν Πξνυπνινγηζκφο ηνπ Οηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 

8. Σελ Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο – Απνδέζκεπζε κε αξηζ. Β/2588/31-12-2019 κε 

ΑΓΑ: 6ΗΕΒΧΞΗ-4ΓΖ 

9. Σελ ππ’ αξηζ. 19/22-01-2019 (ΑΓΑ:Φ7ΞΧΞΗ-8ΗΓ) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

κε ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε ην Γλσκνδνηηθφ Όξγαλν ηνπ άξζξνπ 221 παξ.1 ηνπ 

Ν.4412/2016 ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ 

10. Σελ ππ’ αξηζ. 579/12-07-2019 Πξφζθιεζε ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο 

Γηαγσληζκνχ & Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ (Γλσκνδνηηθφ Όξγαλν) ηεο Γ/λζεο 

Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ 

ΑΔΑ: Ω7ΗΛΩΞΙ-7ΙΧ
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11. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ειεθηξνληθψλ πξνζθνξψλ – ιφγσ ηεο Σερληθήο 

αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο - κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ ζηηο 22/07/2019 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 

11:00 

12. Σελ δηελέξγεηα κέζσ ΔΖΓΖ ηεο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ελψπηνλ 

ηεο Δπηηξνπήο δηαγσληζκνχ ζηηο 22-07-2019, εκέξα Γεπηέξα, ψξα 11:00 π.κ. 

13. Σηο εκπξφζεζκεο ππνβιεζείζεο κέζσ ΔΖΓΖ ειεθηξνληθέο πξνζθνξέο ησλ θάησζη 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ: 

 

Πξνκεζεπηήο  

Αξκφδηνο  Πξνζθνξά  Καηάζηαζε  Υξφλνο ηηκήο πξνζθνξάο  

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΘΔΟΓ ΜΠΑΕΗΟ ΚΑΗ ΤΗΟΗ 

ΟΔ 

ΜΠΑΕΗΟ, 

ΘΔΟΓΧΡΟ  

142352 Δλεξγφο 17/07/2019 13:47:20 

ΣΗΜΔΡΑΚΖ,,ΑΡΗΣΔΗΓΖ,ΓΔΧΡΓΗΟ  

ΣΗΜΔΡΑΚΖ, 

ΑΡΗΣΔΗΓΖ  

144365 Δλεξγφο 17/07/2019 12:06:18 

 

14. Σελ ππ’ αξηζ. 386/27-09-2019 (ΑΓΑ:Χ87ΤΧΞΗ-Ο1Β) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο βάζεη ηεο νπνίαο: 

1) Δγθξίλεη ην απφ 29-07-2019 (ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε θαη Αμηνιφγεζε 

Γηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο – Σερληθήο πξνζθνξάο) Πξαθηηθφ ηνπ Γλσκνδνηηθνχ 

Οξγάλνπ (Δπηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ηνπ άξζξνπ 

221 παξ. 1 ηνπ Ν.4412/2016) ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη 

Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ, γηα ηελ δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πνπ αθνξά 

ζηηο Τπεξεζίεο Μεηαηξνπήο θαη ηνπνζέηεζεο θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο ππεξθαηαζθεπήο 

γηα ηελ κεηαηξνπή νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, κε ειεθηξνληθφ δεκφζην αλνηθηφ 

κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κέζσ ΔΖΓΖ θαη σο εθ ηνχηνπ:   

Α) Κάλεη δεθηή ηελ πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα «ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΘΔΟΓ 

ΜΠΑΕΗΟ ΚΑΗ ΤΗΟΗ ΟΔ» γηα ην ζχλνιν ηεο Τπεξεζίαο (Σκήκα Τπεξεζίαο 1 & Σκήκα 

Τπεξεζίαο 2), δηφηη είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ππ’ αξηζ. 507/19-06-2019 

δηαθήξπμεο θαη ηεο αξ. 05/2019 κειέηεο ηνπ Σκήκαηνο ρεδηαζκνχ, Μειεηψλ θαη 

Διέγρνπ, ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ.   

Β) Απνξξίπηεη ηελ πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

«ΣΗΜΔΡΑΚΖ,,ΑΡΗΣΔΗΓΖ,ΓΔΧΡΓΗΟ» γηα ην ζχλνιν ηεο Τπεξεζίαο (Σκήκα 

Τπεξεζίαο 1 & Σκήκα Τπεξεζίαο 2), δηφηη δελ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ππ’ αξηζ. 

507/19-06-2019 δηαθήξπμεο θαη ηεο αξ. 05/2019 κειέηεο ηνπ Σκήκαηνο ρεδηαζκνχ, 

Μειεηψλ θαη Διέγρνπ, ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ 

Δμνπιηζκνχ, επεηδή δελ πξνζθόκηζε ζηελ Σερληθή ηνπ Πξνζθνξά Πηζηνπνηεηηθό θαηά 

ISO. 

2) Δγθξίλεη ην απφ 20-08-2019 (ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη 

αλάδεημε ησλ πξνζσξηλψλ κεηνδνηψλ) πξαθηηθφ ηνπ Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ (Δπηηξνπή 

Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ & Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ ηνπ άξζξνπ 221 παξ.1 ηνπ 

Ν.4412/2016) ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ 

θαη σο εθ ηνχηνπ πξνζσξηλφο αλάδνρνο ηνπ ειεθηξνληθνχ δεκφζηνπ αλνηθηνχ κεηνδνηηθνχ 

δηαγσληζκνχ κέζσ ΔΖΓΖ γηα ην ζχλνιν ησλ Τπεξεζηψλ κεηαηξνπήο θαη ηνπνζέηεζεο 

θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο ππεξθαηαζθεπήο γηα ηελ κεηαηξνπή νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ, αλαδεηθλύεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο «ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΘΔΟΓ. ΜΠΑΕΗΟ ΚΑΗ 

ΤΗΟΗ ΟΔ», Γ/λζε: Θνπξίαο 8 & Αθξσηεξίνπ ηθ 26332 Πάηξα ηει. 2610 337950 θηλ. 

6945463215 Email:bazziost@gmail.com, έλαληη ζπλνιηθνχ πνζνύ 61.789,20 επξώ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%, θξίλνληαο ηελ πξνζθνξά ηνπ πιήξε, ζχκθσλε κε 

ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, σο θάησζη πίλαθαο:  
 

Σκήκα Τπεξεζίαο 1 

Τπεξεζίεο κεηαηξνπήο  θαη ηνπνζέηεζεο  θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο ππεξθαηαζθεπήο γηα ηελ κεηαηξνπή ηνπ νρήκαηνο κε 

αξ. θπθινθνξίαο ΚΖΟ  6619 ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ,  ζε θνξηεγφ φρεκα, ρσξίο αλαηξνπή, πνπ ζην πίζσ κέξνο ζα θέξεη 

πδξαπιηθή πφξηα αλπςσηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 2.000 θηιψλ (2,0 ηφλσλ). 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/response/inquiry/webui/ponViewBidHistoryPG&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!dYPJXu7xDyR0N6ItjZS95g%7D&SubTab=1&app=buying&_ti=849441279&bcrumb=Y&oapc=11&oas=uRPgbYfYADP0OYyUOSEyIA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/response/inquiry/webui/ponViewBidHistoryPG&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!dYPJXu7xDyR0N6ItjZS95g%7D&SubTab=1&app=buying&_ti=849441279&bcrumb=Y&oapc=11&oas=uRPgbYfYADP0OYyUOSEyIA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/response/inquiry/webui/ponViewBidHistoryPG&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!dYPJXu7xDyR0N6ItjZS95g%7D&SubTab=1&app=buying&_ti=849441279&bcrumb=Y&oapc=11&oas=uRPgbYfYADP0OYyUOSEyIA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/response/inquiry/webui/ponViewBidHistoryPG&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!dYPJXu7xDyR0N6ItjZS95g%7D&SubTab=1&app=buying&_ti=849441279&bcrumb=Y&oapc=11&oas=uRPgbYfYADP0OYyUOSEyIA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/response/inquiry/webui/ponViewBidHistoryPG&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!dYPJXu7xDyR0N6ItjZS95g%7D&SubTab=1&app=buying&_ti=849441279&bcrumb=Y&oapc=11&oas=uRPgbYfYADP0OYyUOSEyIA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/response/inquiry/webui/ponViewBidHistoryPG&_ri=396&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!dYPJXu7xDyR0N6ItjZS95g%7D&SubTab=1&app=buying&_ti=849441279&bcrumb=Y&oapc=11&oas=uRPgbYfYADP0OYyUOSEyIA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=238951&tradingPartnerId=229396&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1576118506&oapc=13&oas=jJOLwmouy72OhLudK5pbjA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=238951&tradingPartnerId=229396&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1576118506&oapc=13&oas=jJOLwmouy72OhLudK5pbjA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_VIEW_CONTACT_INFO&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&partyId=%7B!!aWCZqFWfzPu6Os5uwC72lg%7D&_ti=1576118506&oapc=13&oas=Q-blkzRJoj8a4EP0WyvljQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_VIEW_CONTACT_INFO&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&partyId=%7B!!aWCZqFWfzPu6Os5uwC72lg%7D&_ti=1576118506&oapc=13&oas=Q-blkzRJoj8a4EP0WyvljQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!tBU5GhTXmdjAvHmbyGIDtA%7D&bid_number=%7B!!hu8E7NHCoK3bJELGKZI7vg%7D&_ti=1576118506&oapc=13&oas=1zDUi-YrrtpekiaHMYpm0w..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=482795&tradingPartnerId=398765&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1576118506&oapc=13&oas=RFtzs4twbMQS-He9QgsMow..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_VIEW_CONTACT_INFO&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&partyId=%7B!!NY7crqCwGgAPZYNulrjYaA%7D&_ti=1576118506&oapc=13&oas=PTDS7RETxywEnKaClP4LQw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_VIEW_CONTACT_INFO&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&partyId=%7B!!NY7crqCwGgAPZYNulrjYaA%7D&_ti=1576118506&oapc=13&oas=PTDS7RETxywEnKaClP4LQw..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PONRESENQ_VIEWBID&addBreadCrumb=Y&retainAM=N&auction_id=%7B!!tBU5GhTXmdjAvHmbyGIDtA%7D&bid_number=%7B!!o9qxiYxNKx3u7PKFRdWlwA%7D&_ti=1576118506&oapc=13&oas=7dFBurjd7jFH8wPnclsE8g..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=238951&tradingPartnerId=229396&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1576118506&oapc=13&oas=jJOLwmouy72OhLudK5pbjA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=238951&tradingPartnerId=229396&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1576118506&oapc=13&oas=jJOLwmouy72OhLudK5pbjA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=482795&tradingPartnerId=398765&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1576118506&oapc=13&oas=RFtzs4twbMQS-He9QgsMow..
ΑΔΑ: Ω7ΗΛΩΞΙ-7ΙΧ
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Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΠΡΟ/ΝΖ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 

(€) 

ΠΡΟ/ΝΖ 

ΓΑΠΑΝΖ (€) 

1 

Τπεξεζίεο κεηαηξνπήο  θαη εγθαηάζηαζεο  Τπεξθαηαζθεπήο, 

θηβσηάκαμαο κε νπίζζηα πδξαπιηθή πφξηα ηθαλφηεηαο 

θφξησζεο  ηνπιάρηζηνλ 2.000 θηιψλ (2,0 ηφλσλ), πιήξσο 

ιεηηνπξγηθήο.  

Ζ θηβσηάκαμα ζα είλαη θαηάιιειε γηα ηελ κεηαθνξά θνξηίνπ 

ίζνπ κε ην κέγηζην σθέιηκν θνξηίν ηνπ νρήκαηνο.  

ηελ πξνκήζεηα  πεξηιακβάλνληαη:  

α) Ζ απνμχισζε ηεο πθηζηάκελεο ππεξθαηαζθεπήο (κχινο) 

θαη ε πξνεηνηκαζία ηνπ πιαηζίνπ γηα λα δερζεί ηελ θαηλνχξγηα 

ππεξθαηαζθεπή. Απνθαηάζηαζε ηνπ πιαηζίνπ (θαλνπνηεία, 

ειεθηξηθφ ζχζηεκα, ηαπεηζαξίεο θ.ιπ) φπνπ απαηηείηαη. 

β) Ζ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο θακπίλαο ηνπ νρήκαηνο 

(θαζίζκαηα, ηαπεηζαξίεο θ.ιπ.) 

γ) Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ππεξθαηαζθεπήο ζην 

δηακνξθσκέλν πιαίζην νρήκαηνο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. Σν 

ζχζηεκα ηεο ππεξθαηαζθεπήο πεξηιακβάλεη πέξαλ ηεο 

θηβσηάκαμαο θαη ηα αθφινπζα: 

η) ηελ πδξαπιηθή πίζσ πφξηα 

ηη) ηα πιατλά παξαπέηα 

ηηη) ηα θνισλάθηα κε ηηο θαηάιιειεο ζήθεο θαη ηηο αληίζηνηρεο  

ηάβιεο πιήξσο ηνπνζεηεκέλα 

δ)  Ζ πιήξε απνθαηάζηαζε ηνπ ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο   

ε) Πιήξεο βαθή ηνπ θνξηεγνχ νρήκαηνο  

Τινπνίεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ γηα ηελ λφκηκε 

θαη πιήξε  ιεηηνπξγία ηνπ νρήκαηνο κε ηελ παξάδνζή ηνπ. 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα πεξηγξαθφκελα ζηελ Σερληθή 

Έθζεζε θαζψο θαη ζηηο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. 

1 22.980,00 22.980,00 

Φ.Π.Α. 24% : 5.515,20  

ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ  / Σκήκα Τπεξεζίαο 1 : 28.495,20 

Σκήκα Τπεξεζίαο 2 

Τπεξεζίεο κεηαηξνπήο  θαη ηνπνζέηεζεο θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο ππεξθαηαζθεπήο γηα ηελ κεηαηξνπή ηνπ νρήκαηνο κε 

αξ. θπθινθνξίαο ΚΖΗ 5988 ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ,   ζε θνξηεγφ αλαηξεπφκελν σθέιηκεο κάδαο κεγαιχηεξεο ή ίζεο ησλ 

9.000,00 Κg θαη κέγηζηεο απνδεθηήο κάδαο θνξησκέλνπ νρήκαηνο ίζεο κε 18.000,00 Κg. 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΠΡΟ/ΝΖ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 

(€) 

ΠΡΟ/ΝΖ 

ΓΑΠΑΝΖ (€) 

1 

Τπεξεζίεο κεηαηξνπήο  θαη εγθαηάζηαζεο  Τπεξθαηαζθεπήο, 

θηβσηάκαμαο, θαηάιιειεο γηα ηελ κεηαθνξά θνξηίνπ ίζνπ κε 

ην κέγηζην σθέιηκν θνξηίν ηνπ νρήκαηνο. 

Ζ θηβσηάκαμα ζα είλαη αλαηξεπφκελε θαηάιιειε γηα 

κεηαθνξά θάζε είδνπο πιηθψλ, θαηαζθεπαζκέλε  απφ ράιπβα 

ST 37 ή αληίζηνηρν ηζνδχλακν πιηθφ   ή θαιχηεξν πιηθφ, κε 

δπλαηφηεηα κεηαθνξάο θαη εθθέλσζεο ηνπιάρηζηνλ 9 ηφλσλ 

θνξηίνπ ( ≥ 9.000,00.Kg) 

 

ηελ πξνκήζεηα πεξηιακβάλνληαη:  

α) Ζ απνμχισζε ηεο πθηζηάκελεο ππεξθαηαζθεπήο θαη ε 

πξνεηνηκαζία ηνπ πιαηζίνπ γηα λα δερζεί ηελ θαηλνχξγηα 

ππεξθαηαζθεπή. Απνθαηάζηαζε ηνπ πιαηζίνπ (θαλνπνηεία, 

ειεθηξηθφ ζχζηεκα, ηαπεηζαξίεο θ.ιπ) φπνπ απαηηείηαη. 

β) Ζ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο θακπίλαο ηνπ νρήκαηνο 

1 26.850,00 26.850,00 

ΑΔΑ: Ω7ΗΛΩΞΙ-7ΙΧ
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15. Ζ αλσηέξσ απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θνηλνπνηήζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ ζηηο 07/10/2019 καδί κε ηα αλσηέξσ πξαθηηθά 

16. Σελ απφ 18-10-2019 κέζσ ΔΖΓΖ πξνζθπγή ηνπ ζπκκεηέρνληα νηθνλνκηθνχ θνξέα 

«ΣΗΜΔΡΑΚΖ ΑΡΗΣΔΗΓΖ» ελψπησλ ηεο Α.Δ.Π.Π. 

17. Σελ αξηζκφ απόθαζε 1394/2019 ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθνξψλ 

(Α.Δ.Π.Π.) ηνπ 7
νπ

 Κιηκαθίνπ κε ηελ νπνία Απνξξίπηεη ηελ Πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαη 

δελ εμεηάδεη ηελ αζθεζείζα παξέκβαζε, δηφηη ε επίκαρε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία πνπ 

πξνθήξπμε ε αλαζέηνπζα αξρή, σο εθ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο θαη ηνπ ρξφλνπ εθθίλεζεο ηεο 

δηαδηθαζίαο, εκπίπηεη κελ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Βηβιίνπ IV ηνπ Ν. 4412/2016, ε 

ζπλνιηθή εθηηκψκελε αγία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 56.451,61 επξψ, δειαδή 

ππνιείπεηαη ηνπ εθ λφκνπ πξνβιεπφκελνπ πνζνχ, βάζεη ηνπ άξζξνπ 345 παξ. 1 ηνπ Ν. 

4412/2016, ππνινγηδφκελνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ίδηνπ λφκνπ. Γειαδή, ε 

ππφ εμέηαζε ηηηινθνξνχκελε «Πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ», δελ εκπίπηεη ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ Βηβιίνπ IV ηνπ Ν. 4412/2016, αιιά απνηειεί «έλζηαζε» ηνπ άξζξνπ 127  

ηνπ Ν. 4412/2016 πνπ αζθείηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κε 

εθηηκψκελε αμία θαηψηεξε ή ίζε ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ (ρσξίο Φ.Π.Α.) θαη 

αζθείηαη ελώπηνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

18. ε ζπλέρεηα ηεο απφθαζεο απηήο, απεζηάιε ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν κέζσ ΔΖΓΖ, 

ειεθηξνληθή πξφζθιεζε ζηηο 09-01-2019 κε ηνλ νπνία θιήζεθε λα ππνβάιεη εληφο 

πξνζεζκίαο, δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο, ηα 

πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 

4250/2014 (Α΄ 74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.2 

ηεο αξ. 5/2019 δηαθήξπμεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο απηήο 

19. Ζ πξνζσξηλφο αλάδνρνο εηαηξεία «ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΘΔΟΓ. ΜΠΑΕΗΟ ΚΑΗ ΤΗΟΗ ΟΔ», 

Γ/λζε: Θνπξίαο 8 & Αθξσηεξίνπ ηθ 26332 Πάηξα ηει. 2610 337950 θηλ. 6945463215 

Email:bazziost@gmail.com, ππέβαιε ειεθηξνληθά ζηηο 14/01/2019 κέζσ ΔΖΓΖ ην 

(θαζίζκαηα, ηαπεηζαξίεο θ.ιπ.) 

γ) Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ππεξθαηαζθεπήο ζην 

δηακνξθσκέλν πιαίζην νρήκαηνο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ.  

Σν ζχζηεκα ηεο ππεξθαηαζθεπήο είλαη : αλαηξεπφκελε 

θηβσηάκαμα (θαξφηζα )  αλνηρηνχ ηχπνπ, θαηλνχξηα. Σν 

δάπεδν ηεο ελ ιφγσ θηβσηάκαμαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν 

απφ ραιπβδνέιαζκα θαηαζθεπψλ St 37.2 ή θαιχηεξν θαη 

πάρνπο 4 mm ηνπιάρηζηνλ, θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα φζα 

αλαθέξνληαη ζηελ Σερληθή ΄Δθζεζε θαη ζηηο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο.   

 

δ)  Ζ πιήξε απνθαηάζηαζε ηνπ ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο   

ε) Πιήξεο βαθή ηνπ θνξηεγνχ νρήκαηνο  

Τινπνίεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ γηα ηελ λφκηκε 

θαη πιήξε  ιεηηνπξγία ηνπ νρήκαηνο κε ηελ παξάδνζή ηνπ. 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα πεξηγξαθφκελα ζηελ Σερληθή 

Έθζεζε θαζψο θαη ζηηο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. 

Φ.Π.Α. 24% : 6.444,00 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ    / Σκήκα Τπεξεζίαο 2 : 33.294,00 

Σκήκα Τπεξεζίαο 1 & Σκήκα Τπεξεζίαο 2 

Μεξηθή Πξνζθεξφκελε Γαπάλε ηνπ πλφινπ ηεο Τπεξεζίαο :                                                                                

( Σκήκα Τπεξεζίαο 1 & Σκήκα Τπεξεζίαο 2) 
49.830,00 

Φ.Π.Α. 24% :    11.959,20 

ΤΝΟΛΗΚΖ  ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ :  

 ( Σκήκα Τπεξεζίαο 1 & Σκήκα Τπεξεζίαο 2) 
61.789,20 

ΑΔΑ: Ω7ΗΛΩΞΙ-7ΙΧ
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θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο. πλεπψο, ε θαηάζεζή ηεο ήηαλ εκπξφζεζκε. 

Δπίζεο, ε πξνζσξηλή αλάδνρνο εηαηξεία θαηέζεζε ζην θεληξηθφ πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ, 

ιακβάλνληαο ηνλ ππ’ αξηζ. πξση.:1623/15-01-2020 θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο, ν νπνίνο παξαδφζεθε ελζθξάγηζηνο ζηελ Δπηηξνπή, θαηά ηελ έλαξμε ηεο 

δηαδηθαζίαο. πλεπψο, θαη ε θαηάζεζε ηνπ θπζηθνχ θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο είλαη εκπξφζεζκε 

20. Σν Γλσκνδνηηθφ Όξγαλν πξνρψξεζε ζηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ ζηηο 20/01/2020 εκέξα 

Γεπηέξα θαη ψξα 11:00 

21. Σν απφ 22-01-2020 πξαθηηθφ ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, πνπ θαηαηέζεθε ζην πιαίζην 

δηελέξγεηαο ηνπ ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ κέζσ ΔΖΓΖ γηα ηηο 

Τπεξεζίεο κεηαηξνπήο θαη ηνπνζέηεζεο θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο ππεξθαηαζθεπήο γηα ηελ 

κεηαηξνπή νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ CPV – 34224200-5, ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο 

Γηαγσληζκνχ & Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ (Γλσκνδνηηθφ Όξγαλν) ηεο Γ/λζεο 

Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ, πξνέβε ζηνλ έιεγρν 

απηψλ θαη πξνηείλεηαη νκόθσλα: 

 Ζ θαηαθύξσζε γηα ηηο Τπεξεζίεο κεηαηξνπήο θαη ηνπνζέηεζεο θαηάιιεινπ 

ζπζηήκαηνο ππεξθαηαζθεπήο γηα ηελ κεηαηξνπή νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ CPV – 

34224200-5, ζηελ νξηζηηθή αλάδνρν εηαηξεία «ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΘΔΟΓ. ΜΠΑΕΗΟ 

ΚΑΗ ΤΗΟΗ ΟΔ», Γ/λζε: Θνπξίαο 8 & Αθξσηεξίνπ ηθ 26332 Πάηξα ηει. 2610 337950 

θηλ. 6945463215 Email:bazziost@gmail.com, γηαηί ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο 

είλαη πιήξεο θαη ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπεη ε παξάγξαθνο 3.2 ηεο αξηζ. 05/2019 

δηαθήξπμεο ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ, έλαληη ζπλνιηθνχ πνζνύ 61.789,20 επξώ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24% 

22. Ζ θαηαρψξηζε ζην ΚΖΜΓΖ ησλ εγγξάθσλ ηνπ άξζξνπ 10 ηεο αξηζ. 57654/22.05.2017 

(Φ.Δ.Κ. 1781/23.05.2017 ηεχρνο Β') Απφθαζεο ηνπ Τπ. Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο 

«Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 

Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο
 

πξνεγείηαη θάζε άιιεο δεκνζίεπζεο ζε εζληθφ επίπεδν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο 

 

1] Δγθξίλεη ην απφ 22-01-2020 (ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη αλάδεημε απηνχ ζε νξηζηηθφ 

αλάδνρν) πξαθηηθφ ηνπ Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ (Δπηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ θαη 

αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ηνπ άξζξνπ 221 παξ.1 ηνπ Ν.4412/2016) ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο, 

Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ, γηα ηελ δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

πνπ αθνξά ζηηο Τπεξεζίεο κεηαηξνπήο θαη ηνπνζέηεζεο θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο 

ππεξθαηαζθεπήο γηα ηελ κεηαηξνπή νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ CPV: 34224200-5, κε 

ειεθηξνληθφ δεκφζην αλνηθηφ κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κέζσ ΔΖΓΖ. 

 

2] Καηαθπξώλεη ην ζχλνιν ηεο Τπεξεζίαο κεηαηξνπήο θαη ηνπνζέηεζεο θαηάιιεινπ 

ζπζηήκαηνο ππεξθαηαζθεπήο γηα ηελ κεηαηξνπή νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ CPV – 

34224200-5, ζηελ νξηζηηθή αλάδνρν εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΘΔΟΓ. 

ΜΠΑΕΗΟ ΚΑΗ ΤΗΟΗ ΟΔ», Γ/λζε: Θνπξίαο 8 & Αθξσηεξίνπ ηθ 26332 Πάηξα ηει. 2610 

337950 θηλ. 6945463215 Email:bazziost@gmail.com, έλαληη ζπλνιηθνχ πνζνύ 61.789,20 €, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%, γηαηί ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο είλαη πιήξε θαη 

ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπεη ε παξάγξαθνο 3.2 ηεο αξηζ. 05/2019 δηαθήξπμεο ηνπ ελ ιφγσ 

δηαγσληζκνχ, σο ν θάησζη πίλαθαο: 

 
 

Σκήκα Τπεξεζίαο 1 
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Τπεξεζίεο κεηαηξνπήο  θαη ηνπνζέηεζεο  θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο ππεξθαηαζθεπήο γηα ηελ κεηαηξνπή ηνπ νρήκαηνο κε 

αξ. θπθινθνξίαο ΚΖΟ  6619 ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ,  ζε θνξηεγφ φρεκα, ρσξίο αλαηξνπή, πνπ ζην πίζσ κέξνο ζα θέξεη 

πδξαπιηθή πφξηα αλπςσηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 2.000 θηιψλ (2,0 ηφλσλ). 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΠΡΟ/ΝΖ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 

(€) 

ΠΡΟ/ΝΖ 

ΓΑΠΑΝΖ (€) 

1 

Τπεξεζίεο κεηαηξνπήο  θαη εγθαηάζηαζεο  Τπεξθαηαζθεπήο, 

θηβσηάκαμαο κε νπίζζηα πδξαπιηθή πφξηα ηθαλφηεηαο 

θφξησζεο  ηνπιάρηζηνλ 2.000 θηιψλ (2,0 ηφλσλ), πιήξσο 

ιεηηνπξγηθήο.  

Ζ θηβσηάκαμα ζα είλαη θαηάιιειε γηα ηελ κεηαθνξά θνξηίνπ 

ίζνπ κε ην κέγηζην σθέιηκν θνξηίν ηνπ νρήκαηνο.  

ηελ πξνκήζεηα  πεξηιακβάλνληαη:  

α) Ζ απνμχισζε ηεο πθηζηάκελεο ππεξθαηαζθεπήο (κχινο) 

θαη ε πξνεηνηκαζία ηνπ πιαηζίνπ γηα λα δερζεί ηελ θαηλνχξγηα 

ππεξθαηαζθεπή. Απνθαηάζηαζε ηνπ πιαηζίνπ (θαλνπνηεία, 

ειεθηξηθφ ζχζηεκα, ηαπεηζαξίεο θ.ιπ) φπνπ απαηηείηαη. 

β) Ζ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο θακπίλαο ηνπ νρήκαηνο 

(θαζίζκαηα, ηαπεηζαξίεο θ.ιπ.) 

γ) Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ππεξθαηαζθεπήο ζην 

δηακνξθσκέλν πιαίζην νρήκαηνο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. Σν 

ζχζηεκα ηεο ππεξθαηαζθεπήο πεξηιακβάλεη πέξαλ ηεο 

θηβσηάκαμαο θαη ηα αθφινπζα: 

η) ηελ πδξαπιηθή πίζσ πφξηα 

ηη) ηα πιατλά παξαπέηα 

ηηη) ηα θνισλάθηα κε ηηο θαηάιιειεο ζήθεο θαη ηηο αληίζηνηρεο  

ηάβιεο πιήξσο ηνπνζεηεκέλα 

δ)  Ζ πιήξε απνθαηάζηαζε ηνπ ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο   

ε) Πιήξεο βαθή ηνπ θνξηεγνχ νρήκαηνο  

Τινπνίεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ γηα ηελ λφκηκε 

θαη πιήξε  ιεηηνπξγία ηνπ νρήκαηνο κε ηελ παξάδνζή ηνπ. 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα πεξηγξαθφκελα ζηελ Σερληθή 

Έθζεζε θαζψο θαη ζηηο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. 

1 22.980,00 22.980,00 

Φ.Π.Α. 24% : 5.515,20  

ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ  / Σκήκα Τπεξεζίαο 1 : 28.495,20 

Σκήκα Τπεξεζίαο 2 

Τπεξεζίεο κεηαηξνπήο  θαη ηνπνζέηεζεο θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο ππεξθαηαζθεπήο γηα ηελ κεηαηξνπή ηνπ νρήκαηνο κε 

αξ. θπθινθνξίαο ΚΖΗ 5988 ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ,   ζε θνξηεγφ αλαηξεπφκελν σθέιηκεο κάδαο κεγαιχηεξεο ή ίζεο ησλ 

9.000,00 Κg θαη κέγηζηεο απνδεθηήο κάδαο θνξησκέλνπ νρήκαηνο ίζεο κε 18.000,00 Κg. 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΠΡΟ/ΝΖ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 

(€) 

ΠΡΟ/ΝΖ 

ΓΑΠΑΝΖ (€) 

1 

Τπεξεζίεο κεηαηξνπήο  θαη εγθαηάζηαζεο  Τπεξθαηαζθεπήο, 

θηβσηάκαμαο, θαηάιιειεο γηα ηελ κεηαθνξά θνξηίνπ ίζνπ κε 

ην κέγηζην σθέιηκν θνξηίν ηνπ νρήκαηνο. 

Ζ θηβσηάκαμα ζα είλαη αλαηξεπφκελε θαηάιιειε γηα 

κεηαθνξά θάζε είδνπο πιηθψλ, θαηαζθεπαζκέλε  απφ ράιπβα 

ST 37 ή αληίζηνηρν ηζνδχλακν πιηθφ   ή θαιχηεξν πιηθφ, κε 

δπλαηφηεηα κεηαθνξάο θαη εθθέλσζεο ηνπιάρηζηνλ 9 ηφλσλ 

θνξηίνπ ( ≥ 9.000,00.Kg) 

 

ηελ πξνκήζεηα πεξηιακβάλνληαη:  

α) Ζ απνμχισζε ηεο πθηζηάκελεο ππεξθαηαζθεπήο θαη ε 

1 26.850,00 26.850,00 

ΑΔΑ: Ω7ΗΛΩΞΙ-7ΙΧ



8 

 

 

 
Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016. 
           

 

                       

             Ο Πξόεδξνο                                              Σα Παξόληα Μέιε 
 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

 

 
 

 
 

πξνεηνηκαζία ηνπ πιαηζίνπ γηα λα δερζεί ηελ θαηλνχξγηα 

ππεξθαηαζθεπή. Απνθαηάζηαζε ηνπ πιαηζίνπ (θαλνπνηεία, 

ειεθηξηθφ ζχζηεκα, ηαπεηζαξίεο θ.ιπ) φπνπ απαηηείηαη. 

β) Ζ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο θακπίλαο ηνπ νρήκαηνο 

(θαζίζκαηα, ηαπεηζαξίεο θ.ιπ.) 

γ) Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ππεξθαηαζθεπήο ζην 

δηακνξθσκέλν πιαίζην νρήκαηνο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ.  

Σν ζχζηεκα ηεο ππεξθαηαζθεπήο είλαη : αλαηξεπφκελε 

θηβσηάκαμα (θαξφηζα )  αλνηρηνχ ηχπνπ, θαηλνχξηα. Σν 

δάπεδν ηεο ελ ιφγσ θηβσηάκαμαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν 

απφ ραιπβδνέιαζκα θαηαζθεπψλ St 37.2 ή θαιχηεξν θαη 

πάρνπο 4 mm ηνπιάρηζηνλ, θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα φζα 

αλαθέξνληαη ζηελ Σερληθή ΄Δθζεζε θαη ζηηο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο.   

δ)  Ζ πιήξε απνθαηάζηαζε ηνπ ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο   

ε) Πιήξεο βαθή ηνπ θνξηεγνχ νρήκαηνο  

Τινπνίεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ γηα ηελ λφκηκε 

θαη πιήξε  ιεηηνπξγία ηνπ νρήκαηνο κε ηελ παξάδνζή ηνπ. 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα πεξηγξαθφκελα ζηελ Σερληθή 

Έθζεζε θαζψο θαη ζηηο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. 

Φ.Π.Α. 24% : 6.444,00 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ    / Σκήκα Τπεξεζίαο 2 : 33.294,00 

Σκήκα Τπεξεζίαο 1 & Σκήκα Τπεξεζίαο 2 

Μεξηθή Πξνζθεξφκελε Γαπάλε ηνπ πλφινπ ηεο Τπεξεζίαο :                                                                                

(Σκήκα Τπεξεζίαο 1 & Σκήκα Τπεξεζίαο 2) 
49.830,00 

Φ.Π.Α. 24% :    11.959,20 

ΤΝΟΛΗΚΖ  ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΓΑΠΑΝΖ :  

 ( Σκήκα Τπεξεζίαο 1 & Σκήκα Τπεξεζίαο 2) 
61.789,20 

ΦΩΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ 

ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ 

ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ 

ΑΔΑ: Ω7ΗΛΩΞΙ-7ΙΧ
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