
1 

 

Απιθμόρ  715    

36
η
 ςνεδπίαζη  

Οικονομικήρ Δπιηποπήρ Γήμος Παηπέυν 

ηηρ 13
ηρ

 Οκηυβπίος 2020 

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

  

ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 13
η
 Οκηυβπίος 2020, εκέξα Σπίηη θαη ώπα 11:30, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 36/9-10-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζυ ηηλεδιάζκετηρ ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ 

Δπιηποπήρ, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (26) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

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

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

Παλαγηώηεο Μειάο - ηαθηηθό κέινο, 6] Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 7] 

Αζαλάζηνο Μνδέο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 8] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο.  

Ο θ. Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε ζπδήηεζε 

ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 698/2020).  

Ο θ. Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 6
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 

702/2020).  

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

Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο θαη Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, δελ 

κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

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

ζπλεδξηάζεσο.  

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

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

ην αξηζ.(19) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «1) Έγθξηζε ηεο από 15-09-2020  

γλσκνδόηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο & Παξαιαβήο Πξνκεζεηώλ ηεο Γ/λζεο 

Καζαξηόηεηαο Αλαθύθισζεο & Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ, 2) Παξάηαζε ηνπ 

ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ παξάδνζεο ηεο κε αξηζ. πξση. 5833/06-02-2020 ζύκβαζεο κεηαμύ ηνπ 

Γήκνπ Παηξέσλ θαη ηεο εηαηξείαο «ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ 

ΤΣΗΜΑΣΧΝ-ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΔΒΔ, 

ζπλνιηθήο δαπάλεο 253.800,00 € (πιένλ ΦΠΑ), πνπ αθνξά ζε κέξνο ηεο «Πξνκήζεηαο 

κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ Παηξεώλ – Β’ Γ’ 

Φάζε» θαη ζπγθεθξηκέλα, ζηελ πξνκήζεηα νρήκαηνο πιύζεο θάδσλ θαη ηξηαμνληθνύ 

νρήκαηνο κεηαθνξάο κεραλεκάησλ έξγνπ (Σκήκαηα 1 & 2 αληίζηνηρα), 3) 

Καηαζθεπαζηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ηξηαμνληθνύ νρήκαηνο κεηαθνξάο κεραλεκάησλ 

έξγνπ», (ζρεηηθό ην αξηζ. 13946/8-10-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 

13763/6-10-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, 

Δλέξγεηαο θαη Μειεηώλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη 

Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ – Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ – Σκήκα Πξνκεζεηώλ θαη 

Γεκνπξαζηώλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο - Δληαύζα - ΘΔΜΑ:΄΄1) Έγθξηζε ηεο από 15-09-2020 γλσκνδόηεζεο ηεο 

Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο & Παξαιαβήο Πξνκεζεηώλ ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο 

Αλαθύθισζεο & Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ 2) Παξάηαζε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ 

παξάδνζεο ηεο κε αξηζ. πξση.5833/06-02-2020 ζύκβαζεο κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη 
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ηεο εηαηξείαο «ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ-

ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΔΒΔ, ζπλνιηθήο δαπάλεο 

253.800 (πιένλ ΦΠΑ), πνπ αθνξά ζε κέξνο ηεο «Πξνκήζεηαο κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ 

γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ Παηξεώλ – Β’ Γ’ Φάζε» θαη ζπγθεθξηκέλα, ζηελ 

πξνκήζεηα νρήκαηνο πιύζεο θάδσλ θαη ηξηαμνληθνύ νρήκαηνο κεηαθνξάο κεραλεκάησλ 

έξγνπ (Σκήκαηα 1 & 2 αληίζηνηρα), &3) Καηαζθεπαζηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ηξηαμνληθνύ 

νρήκαηνο κεηαθνξάο κεραλεκάησλ έξγνπ΄΄ - Έρνληαο ππόςε: -*ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 

θαη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/06, όπσο αλαδηαηππώζεθε κε ηελ παξ.3 ηνπ 

άξζξνπ 22 ηνπ Ν.3536/07 -*ην άξζξν 72 ηνπ Ν.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. -*ηελ παξ 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/08 -*ην 

άξζξν 83 ηνπ λ. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α) -*ην άξζξν 132 παξ. 1 θαη 4 ηνπ λ. 4412/2016 -* 

ηελ 20 & 25/2018 Γηαθήξπμε - Μειέηε ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο Αλαθύθισζεο & 

Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ. -*ηελ αξηζ. πξση. 5833/06-02-2020 ζύκβαζε κε ηελ 

εηαηξεία ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ-

ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΔΒΔ. -*Σα από 01-07-2020 

θαη 28-7-2020, έγγξαθα ηεο αλσηέξσ εηαηξείαο κε ηα νπνίν αηηείηαη: α) ηελ παξάηαζε ηεο 

αλσηέξσ ζύκβαζεο έσο 31-12-2020 (εθαηόλ πελήληα (150) εκέξεο) γηα ιόγνπο αλσηέξαο 

βίαο θαη ζπγθεθξηκέλα, ιόγσ Covid 19,επεηδή παξνπζηάδνληαη ειιείςεηο ζηελ αγνξά 

απαξαίηεησλ πιηθώλ γηα ηελ θαηαζθεπή, ιόγσ κε εηζαγσγήο ηνπο από άιιεο επξσπατθέο 

ρώξεο, αιιά θαη θαζπζηεξήζεηο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, θαζόηη πνιιέο εηαηξείεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εηαηξείαο TECMECAEBE, έρνπλ επηβάιιεη γηα ιόγνπο 

αζθαιείαο θαη πγηεηλήο ηνπ πξνζσπηθνύ ηελ εθ πεξηηξνπήο εξγαζία, θαζώο επίζεο θαη 

θαζπζηέξεζε ζηελ ηαμηλόκεζε ησλ θαηλνύξγησλ νρεκάησλ  από ηελ ΤΜΔ βάζεη ζρεηηθή 

νδεγίαο (10-3-2014) θαη β)θαηαζθεπαζηηθέο ηξνπνπνηήζεηο γηα ηελ βέιηηζηε ρξήζε ηνπ 

ηξηαμνληθνύ νρήκαηνο νρήκαηνο κεηαθνξάο κεραλεκάησλ έξγνπ, ηηο νπνίεο πξνηείλεη ν 

θαηαζθεπαζηήο,  θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηελ Σερληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. -

*Σν κε αξηζ. πξση. 12266/14-9-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο & 

Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ, πξνο ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο& Παξαιαβήο 

Πξνκεζεηώλ κε ην νπνίν  ζπκθσλνύλ θαη αηηνύληαη ηελ παξάηαζε ηεο ζύκβαζεο 

(5833/06-02-2020) γηα εθαηόλ πελήληα (150) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, γηα ηελ παξάδνζε 

ησλ νρεκάησλ θαζώο θαη ηηο θαηαζθεπαζηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ηξηαμνληθνύ νρήκαηνο 

κεηαθνξάο κεραλεκάησλ έξγνπ πνπ πξόηεηλε ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία γηα ηελ βέιηηζηε 

ρξήζε ηνπ. -*Σελ από 15-9-2020γλσκνδόηεζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο θαη 

Παξαιαβήο Πξνκεζεηώλ ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο & Μεραλνινγηθνύ 

Δμνπιηζκνύ κε ηελ νπνία νκόθσλα πξνηείλνπλ ηελ παξάηαζε ηεο ζύκβαζεο γηα εθαηόλ 

πελήληα (150) εκεξνινγηαθέο εκέξεο  πέξαλ ηνπ ζπκβαηηθνύ (έσο 31-12-2020) θαη 

εγθξίλνπλ ηηο θαηαζθεπαζηηθέο ηξνπνπνηήζεηο γηα ην ηξηαμνληθό όρεκα κεηαθνξάο 

κεραλεκάησλ έξγνπ, όπσο ηηο πξόηεηλε ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία (TECMECAEBE) ζε 

ζπλελλόεζε κε ηελ ηερληθή ππεξεζία ηεο Γηεύζπλζεο Καζαξηόηεηαο & Μεραλνινγηθνύ 

Δμνπιηζκνύ, ρσξίο λα κεηαβάιινληαη νη ππόινηπνη όξνη ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ & 

ρσξίο ππέξβαζε ζην νηθνλνκηθό αληηθείκελό ηεο. - Παξαθαινύκε όπσο: - 1. Δγθξίλεηε ηελ 

από 15-09-2020 γλσκνδόηεζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο & Παξαιαβήο 

Πξνκεζεηώλ ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο Αλαθύθισζεο & Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ. -  

2) Απνθαζίζεηε: - Α) ηελ παξάηαζε ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ παξάδνζεο ηεο κε αξηζ. 

πξση.5833/06-02-2020 ζύκβαζεο κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη ηεο εηαηξείαο 

«ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ  ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ-ΑΝΧΝΤΜΗ 
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ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ  ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΔΒΔ, ζπλνιηθήο δαπάλεο 253.800,00 € 

(πιένλ ΦΠΑ), πνπ αθνξά ζε κέξνο ηεο «Πξνκήζεηαο κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ Παηξεώλ – Β’ Γ’ Φάζε» θαη ζπγθεθξηκέλα, ζηελ 

πξνκήζεηα νρήκαηνο πιύζεο θάδσλ θαη ηξηαμνληθνύ νρήκαηνο κεηαθνξάο κεραλεκάησλ 

έξγνπ (Σκήκαηα 1 & 2 αληίζηνηρα), & - Β) ηηο θαηαζθεπαζηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 

ηξηαμνληθνύ νρήκαηνο κεηαθνξάο κεραλεκάησλ έξγνπ, - γηα εθαηόλ πελήληα (150) 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο έσο θαη ηελ 31
ε
/12/2020,ρσξίο θακία ηξνπνπνίεζε ησλ ινηπώλ 

όξσλ ηεο αξρηθήο ζύκβαζεο θαη ρσξίο ππέξβαζε ζην νηθνλνκηθό θαη θπζηθό αληηθείκελό 

ηεο. – Ο Αληηδήκαξρνο Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηώλ 

Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ, θ. 

Νηθόιανο Αζπξάγθαζνο».- 

 

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

εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ, ηελ από 15-9-2020 γλσκνδόηεζε ηεο 

Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο Πξνκεζεηώλ ηεο Γ/λζε Καζαξηόηεηαο, 

Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ θαη ηα ζρεηηθά επί ηνπ ζέκαηνο έγγξαθα, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

ύκθσλα κε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 θαη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/06, όπσο 

αλαδηαηππώζεθε κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.3536/07 

2. Σν άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (άξζξν 40 παξ. 1 ηνπ Ν.4735/2020) 

3. Σελ παξ 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/08 

4. Σν άξζξν 83 ηνπ λ. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α)  

5. Σν άξζξν 132 παξ. 1 θαη 4 ηνπ λ. 4412/2016 

 

θαη ιακβάλνληαο ππόςε: 

1. Σελ 20 & 25/2018 Γηαθήξπμε - Μειέηε ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο Αλαθύθισζεο & 

Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ 

2. Σελ αξηζ. πξση. 5833/06-02-2020 ζύκβαζε κε ηελ εηαηξεία ΔΛΛΗΝΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ-ΑΝΧΝΤΜΗ 

ΔΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΔΒΔ  

3. Σα από 01-07-2020 θαη 28-7-2020, έγγξαθα ηεο αλσηέξσ εηαηξείαο κε ηα νπνία 

αηηείηαη: α) ηελ παξάηαζε ηεο αλσηέξσ ζύκβαζεο έσο 31-12-2020 (εθαηόλ πελήληα 

(150) εκέξεο) γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο θαη ζπγθεθξηκέλα, ιόγσ Covid 19, επεηδή 

παξνπζηάδνληαη ειιείςεηο ζηελ αγνξά απαξαίηεησλ πιηθώλ γηα ηελ θαηαζθεπή, 

ιόγσ κε εηζαγσγήο ηνπο από άιιεο επξσπατθέο ρώξεο, αιιά θαη θαζπζηεξήζεηο 

ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, θαζόηη πνιιέο εηαηξείεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη 

ηεο εηαηξείαο TECMEC AEBE, έρνπλ επηβάιιεη γηα ιόγνπο αζθαιείαο θαη πγηεηλήο 

ηνπ πξνζσπηθνύ ηελ εθ πεξηηξνπήο εξγαζία, θαζώο επίζεο θαη θαζπζηέξεζε ζηελ 

ηαμηλόκεζε ησλ θαηλνύξγησλ νρεκάησλ  από ηελ ΤΜΔ βάζεη ζρεηηθή νδεγίαο (10-

3-2014) θαη β) θαηαζθεπαζηηθέο ηξνπνπνηήζεηο γηα ηελ βέιηηζηε ρξήζε ηνπ 

ηξηαμνληθνύ νρήκαηνο νρήκαηνο κεηαθνξάο κεραλεκάησλ έξγνπ, ηηο νπνίεο 

πξνηείλεη ν θαηαζθεπαζηήο,  θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηελ Σερληθή ππεξεζία ηνπ 

Γήκνπ Παηξέσλ 

4. Σν κε αξηζ. πξση. 12266/14-9-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο, 

Αλαθύθισζεο & Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ, πξνο ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή 

Παξαθνινύζεζεο& Παξαιαβήο Πξνκεζεηώλ κε ην νπνίν ζπκθσλνύλ θαη αηηνύληαη 
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ηελ παξάηαζε ηεο ζύκβαζεο (5833/06-02-2020) γηα εθαηόλ πελήληα (150) 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο, γηα ηελ παξάδνζε ησλ νρεκάησλ θαζώο θαη ηηο 

θαηαζθεπαζηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ηξηαμνληθνύ νρήκαηνο κεηαθνξάο 

κεραλεκάησλ έξγνπ πνπ πξόηεηλε ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία γηα ηελ βέιηηζηε 

ρξήζε ηνπ 

5. Σελ από 15-9-2020 γλσκνδόηεζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο 

Πξνκεζεηώλ ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο & Μεραλνινγηθνύ 

Δμνπιηζκνύ κε ηελ νπνία νκόθσλα πξνηείλνπλ ηελ παξάηαζε ηεο ζύκβαζεο γηα 

εθαηόλ πελήληα (150) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πέξαλ ηνπ ζπκβαηηθνύ (έσο 31-12-

2020) θαη εγθξίλνπλ ηηο θαηαζθεπαζηηθέο ηξνπνπνηήζεηο γηα ην ηξηαμνληθό όρεκα 

κεηαθνξάο κεραλεκάησλ έξγνπ, όπσο ηηο πξόηεηλε ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία 

(TECMEC AEBE) ζε ζπλελλόεζε κε ηελ ηερληθή ππεξεζία ηεο Γηεύζπλζεο 

Καζαξηόηεηαο & Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ, ρσξίο λα κεηαβάιινληαη νη 

ππόινηπνη όξνη ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ & ρσξίο ππέξβαζε ζην νηθνλνκηθό 

αληηθείκελό ηεο 

 

Δγκπίνει ηελ από 15-09-2020 γλσκνδόηεζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο & 

Παξαιαβήο Πξνκεζεηώλ ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο Αλαθύθισζεο & Μεραλνινγηθνύ 

Δμνπιηζκνύ θαη σο εθ ηνύηνπ: 

 

Α)  Δγκπίνει ηελ παπάηαζη ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ παξάδνζεο ηεο κε αξηζ. πξση. 

5833/06-02-2020 ζύκβαζεο κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη ηεο εηαηξείαο «ΔΛΛΗΝΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ-ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΔΒΔ, ζπλνιηθήο δαπάλεο 253.800,00 € (πιένλ ΦΠΑ), πνπ 

αθνξά ζε κέξνο ηεο «Πξνκήζεηαο κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ Παηξεώλ – Β’ Γ’ Φάζε» θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ππομήθεια 

οσήμαηορ πλύζηρ κάδυν και ηπιαξονικού οσήμαηορ μεηαθοπάρ μησανημάηυν έπγος 

(Σμήμαηα 1 & 2 ανηίζηοισα), γηα εκαηόν πενήνηα (150) ημεπολογιακέρ ημέπερ, έσο θαη 

ηελ 31
η
/12/2020. 

 

Β)  Δγκπίνει ηηο καηαζκεςαζηικέρ ηποποποιήζειρ ηος ηπιαξονικού οσήμαηορ 

μεηαθοπάρ μησανημάηυν έπγος. 

 

 Γηεπθξηλίδεηαη όηη, δελ ππάξρεη θακία ηξνπνπνίεζε ησλ ινηπώλ όξσλ ηεο αξρηθήο 

ζύκβαζεο θαη ππέξβαζε ζην νηθνλνκηθό θαη θπζηθό αληηθείκελό ηεο. 

 

 

        Ο Ππόεδπορ                                      Σα ςμμεηέσονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΜΟΓΔ 

ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ 
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