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Σηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 6
η
 Οκηφβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:30, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 35/2-10-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής 

Δπιηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΥΠ.ΔΣ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (21) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2]  Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 3] 

Αθξηβή Σακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 4] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5] 

Παλαγηώηεο Μειάο - ηαθηηθό κέινο, 6] Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 7] Ισάλλεο 

Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 8] Πέηξνο Χσκάο – ηαθηηθό κέινο θαη 9] Θεόδσξνο Ξπιηάο 

– αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Ο θ. Φξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά 

ηε ζπδήηεζε ηνπ 3
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 677/2020).  

Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο –Αληηπξόεδξνο, Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο 

θαη Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη 

θιήζεθαλ.  

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

ζπλεδξηάζεσο.  

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

Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, ζέηεη ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  

ην αξηζ. (5) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Έγθξηζε αλάζεζεο γηα «Δξγαζίεο 

θαηάζβεζεο ππξθαγηάο ζηελ πεξηνρή Βνύληελε – Κ. Σπραηλά» ζηηο 16/09/2020», (ζρεηηθό 

ην αξηζ. 13303/29-9-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 13275/29-9-2020 

εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, Πξαζίλνπ θαη Κνηκεηεξίσλ – 

Απηνηειέο Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Τελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή – (δηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) - Δληαύζα - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε αλάζεζεο 

γηα «Δξγαζίεο θαηάζβεζεο ππξθαγηάο ζηελ πεξηνρή Βνύληελε – Κ. Σπραηλά» ζηηο 

16/09/2020΄΄ - Παξαθαινύκε όπσο: - 1) Δγθξίλεηε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξν 

32 παξ. 2γ ηνπ Ν.4412/2016 , άξζξν 58 παξ. 2 ηνπ Ν. 3852/2010 , άξζξν 72 παξ. 1.δ1 ηνπ 

Ν. 3852/2010 ηελ ππ. αξηζ. 42300/17.09.2020 Απόθαζε  Γεκάξρνπ Μίζζσζεο Ιδησηηθώλ 

Μεραλεκάησλ ιόγσ θαηεπείγνληνο: γηα «Δξγαζίεο θαηάζβεζεο ππξθαγηάο ζηελ πεξηνρή 

Βνύληελε – Κ. Σπραηλά» ζηηο 16/09/2020  ιόγσ απξόβιεπηώλ γεγνλόησλ πνπ πξνήιζαλ 

από ππξθαγηά ζηελ πεξηνρή Βνύληελε – Κ. Σπραηλά & ηεο θαηεπείγνπζαο αλάγθεο 

βνήζεηαο πξνο ηελ Π.Υ. γηα ηελ θαηάζβεζε ππξθαγηάο ζύκθσλα κε όζα αλαθέξνληαη ζηελ 

ηερληθή έθζεζε ζπλνιηθήο δαπάλεο εθηειεζζέλησλ εξγαζηώλ 615,04 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. - 2) - Δγθξίλεηε ηελ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο «Δξγαζίεο 

θαηάζβεζεο ππξθαγηάο ζηελ πεξηνρή Βνύληελε – Κ. Σπραηλά» ιόγσ θαηεπείγνπζαο 

αλάγθεο θαη πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ απνξξέεη από επζύλε ηνπ Γήκνπ, ζηνλ: ΠΔΤΤΑ 

ΙΨΑΝΝΗ & ΣΙΑ Ο.Δ. γηα πνζό εμαθνζίσλ δέθα πέληε  επξώ & ηεζζάξσλ ιεπηώλ 615,04 

€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. εηο βάξνο ηνπ Κ.Α. 30-6233.00002 Δμόδσλ 

Πξνϋπνινγηζκνύ 2020 ζύκθσλα κε ηελ ππ. αξηζ. Α.Α.Υ.: 1.844 Β ( Α.Γ.Α: 6Μ7ΙΨΞΙ-

Τ9Σ) (Σύκθσλα κε ηα όζα αλαθέξνληαη ζηελ Τερληθή Έθζεζε θαη από ηνλ Πίλαθα 

Γαπάλεο Δθηειεζζέλησλ Δξγαζηώλ γηα «Δξγαζίεο θαηάζβεζεο ππξθαγηάο ζηελ πεξηνρή 

Βνύληελε – Κ. Σπραηλά» ζηηο 16/09/2020, κε ηηο ηηκέο πνπ πξνθύπηνπλ γηα θάζε κεράλεκα 

ΑΔΑ: 6Δ9ΚΩΞΙ-ΛΤΥ



από ηελ απόθαζε 201/2013 ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Παηξώλ γηα ηελ «Μίζζσζε 

ηδησηηθώλ ρσκαηνπξγηθώλ κεραλεκάησλ γηα ηελ δηαρείξηζε εθηάθησλ αλαγθώλ από 

ρηνλνπηώζεηο – παγεηό – θαηνιηζζήζεηο – πιεκκύξεο – δαζηθέο ππξθαγηέο θ.ι.π.» θαη ηηο 

νπνίεο απνδέρζεθαλ νη παξαπάλσ εξγνιάβνη κε Υπεύζπλε Γήισζε. (άξζξν 72 παξ. δ ηνπ 

Ν.3852/2010)΄΄ - Ο Αληηδήκαξρνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, Πξαζίλνπ θαη Κνηκεηεξίσλ, θ. 

Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο».- 

 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, έιαβε ππόςε ηελ 

εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη ηα ζρεηηθά επί ηνπ ζέκαηνο έγγξαθα.  

 

 ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

1)  Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 παξ. 2γ ηνπ Ν.4412/2016, ηνπ άξζξνπ 58 

παξ. 2 ηνπ Ν. 3852/2010, ηνπ άξζξνπ 72 Ν. 3852/2010 (άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019 θαη 

άξζξν 10 παξ. 4 ηνπ Ν.4674/2020) θαη ηελ ππ’ αξηζ. 42300/17-09-2020 Απόθαζε 

Γεκάξρνπ πεξί Μίζζσζεο Ιδησηηθώλ Μεραλεκάησλ ιόγσ θαηεπείγνληνο, εγκρίνει ηε 

Μίζζσζε Ιδησηηθώλ Μεραλεκάησλ γηα «Δξγαζίεο θαηάζβεζεο ππξθαγηάο ζηελ πεξηνρή 

Βνύληελε – Κ. Σπραηλά» ζηηο 16/09/2020, ιόγσ απξόβιεπηώλ γεγνλόησλ πνπ πξνήιζαλ 

από ππξθαγηά ζηελ πεξηνρή Βνύληελε – Κ. Σπραηλά θαη ηεο θαηεπείγνπζαο αλάγθεο ηεο 

βνήζεηαο πξνο ηελ Π.Υ. γηα ηελ θαηάζβεζε ππξθαγηάο, ζύκθσλα κε όζα αλαθέξνληαη 

ζηελ ηερληθή έθζεζε, ζπλνιηθήο δαπάλεο εθηειεζζέλησλ εξγαζηώλ 615,04 €, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.. 

 

2) Δγκρίνει ηελ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο «Δργαζίες καηάζβεζης πσρκαγιάς ζηην 

περιοτή Βούνηενη – Κ. σταινά» ιόγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο θαη πνπ ζε θακία 

πεξίπησζε δελ απνξξέεη από επζύλε ηνπ Γήκνπ, ζηνλ ΠΔΣΣΑ ΗΧΑΝΝΖ & ΗΑ Ο.Δ., 

έλαληη πνζνύ 615,04 €, ζσμπεριλαμβανομένοσ Φ.Π.Α., ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 30-

6233.00002 ησλ Δμόδσλ Πξνϋπνινγηζκνύ 2020, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. Α.Α.Υ.: 1.844 

Β (Α.Γ.Α: 6Μ7ΙΨΞΙ-Τ9Σ) όπσο πξνθύπηεη από ηνλ Πίλαθα Γαπάλεο Δθηειεζζέλησλ 

Δξγαζηώλ θαη ζύκθσλα κε ηηο ηηκέο πνπ πξνθύπηνπλ γηα θάζε κεράλεκα ζύκθσλα κε ηελ 

απόθαζε 201/2013 ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Παηξώλ γηα ηελ «Μίζζσζε ηδησηηθώλ 

ρσκαηνπξγηθώλ κεραλεκάησλ γηα ηελ δηαρείξηζε εθηάθησλ αλαγθώλ από ρηνλνπηώζεηο – 

παγεηό – θαηνιηζζήζεηο – πιεκκύξεο – δαζηθέο ππξθαγηέο θ.ι.π.» θαη ηηο νπνίεο 

απνδέρζεθε ν αλσηέξσ εξγνιάβνο κε Υπεύζπλε Γήισζε.  

 

 

               Ο Πρόεδρος                                      Σα σμμεηέτονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

 

 

 

  

  

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΔΛΑ 

ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ 

ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ 

ΘΔΟΓΧΡΟ ΞΤΛΗΑ 

ΥΡΖΣΟ ΚΟΡΓΑ 

ΑΔΑ: 6Δ9ΚΩΞΙ-ΛΤΥ
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