
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

ΝΟΜΟ ΗΛΔΙΑ 

ΓΗΜΟ ΠΤΡΓΟΤ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ      

 

Απόζπαζκα από ην πξαθηηθό ηεο35εο/12-7-2022 ηαθηηθήο (δηα δώζεο) 

ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Πύξγνπ 

 
ΘΔΜΑ8ν   ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

Λήςε απόθαζεο έγθξηζεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο από 7-6-2022 

εληαίαο κειέηεο θαη απνζύλδεζε ησλ ηκεκάησλ 7 θαη 8 ηεο πξνκήζεηαο 

εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη ινηπώλ αλαισζίκσλ εηδώλ παληνπσιείνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα αλαηεζνύλ κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο. 

ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ:  450/2022 

 

ηνλ Πύξγν ζήκεξα, 12-7-2022, εκέξα Σξίηεθαη ώξα 13.30, ζπλήιζε ζε 

ηαθηηθή (δηα δώζεο) ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Πύξγνπ 

(ζύκθσλα κε ηελ εγθύθιην ΞΔΠ 426 / Α.Ξ. 77233/13-11-2020 Α.Γ.Α.: 

6ΥΘΙ46ΚΡΙ6-Γ4)), ύζηεξα από ηελ αξηζκ. πξση.:19276/8-7-2022 πξόζθιεζε 

ηνπ Πξνέδξνπ ε νπνία επηδόζεθε ζηα κέιε θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 75 § 6 ηνπ Ν.3852/2010. 

Ο Αληηπξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θ. Ισάλλεο Γ. Αξγπξόπνπινο, 

δηαπίζησζε λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ελλέα (9) κειώλ, βξέζεθαλ 

παξόληα έμη (6)θαη νλνκαζηηθά νη θ.θ.: 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ ΑΠΟΝΣΔ 
1 Ισάλλεο Γ. Αξγπξόπνπινο 

ΣΑΚΣΙΚΟ ΜΔΛΟ- Αληηπξόεδξνο 

1 Παλαγηώηεο Αλησλαθόπνπινο 

Πξόεδξνο 

2 Ισάλλεο Π. Πιεκκέλνο 

ΣΑΚΣΙΚΟ ΜΔΛΟ 

2 Αλδξέαο  Ι. θαξηζηάξεο 

ΣΑΚΣΙΚΟ ΜΔΛΟ 

3 Μαξίλεο Ι. Αρηύπεο 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΜΔΛΟ 

(ζηε ζέζε ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο 

ΘΝΡΠΥΛΖ Π.ΛΗΘΝΙΑΝν νπνίνο  

απνπζίαδε) 

3 Αληώληνο . Καξάκπειαο 

 ΣΑΚΣΙΚΟ ΜΔΛΟ,  

 
νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ αλ θαη λόκηκα 
θιήζεθαλ 

4 ππξηδνύια Ι. Αιηθάθε – Σδαλέηνπ 

ΣΑΚΣΙΚΟ ΜΔΛΟ 

  

5 Ισάλλεο Γ. πειησηόπνπινο 

ΣΑΚΣΙΚΟ ΜΔΛΟ 

  

6 Βαζίιεηνο . Παλαγόπνπινο 

ΣΑΚΣΙΚΟ ΜΔΛΟ 

  

 
 

[Σελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο  ζπλεδξίαζεο πξαγκαηνπνίεζε ε ππάιιεινο ηνπ 

Γήκνπ Πύξγνπ, Πιαηαλίηε Γεσξγία θαηεγνξίαο θαη θιάδνπ ΓΔ1 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ – 

λόκηκε αλαπιεξώηξηα ηεο Πνιηηνπνύινπ Μαξίαο – Δπαγγειίαο , θαηόπηλ ηεο 

32301/12-11-2021 (ΑΓΑ: 9ΞΚΑΩ17 – ΝΗΟ) απόθαζε Γεκάξρνπ]. 

 

[ύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. 

Ισάλλε Γ. Αξγπξόπνπινπ ,πξνηάζεθε ε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο εθηόο Η.Γ:«Λήςε 

απόθαζεο έγθξηζεο ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο από 7-6-2022 εληαίαο 

κειέηεο θαη απνζύλδεζε ησλ ηκεκάησλ 7 θαη 8 ηεο πξνκήζεηαο εηδώλ 

θαζαξηόηεηαο θαη ινηπώλ αλαισζίκσλ εηδώλ παληνπσιείνπ, πξνθεηκέλνπ 

λα αλαηεζνύλ κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο.» 

γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ καο θαη ιόγσ πξνζεζκηώλ.] 
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[Ρν ηαθηηθό κέινο Β. Ξαλαγόπνπινο, ςήθηζε ΝΣΗ αλαθέξνληαο όηη: Ρα πξν 

εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκαηα δελ ηεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο σο πξνο ην θαηεπείγνλ. 

Υο πξνο ηελ ςήθηζε ησλ πξν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζεκάησλ, ςεθίδσ όρη θαζώο δελ 

είρα ηνλ απαηηνύκελν ρξόλν λα ελεκεξσζώ πξνθεηκέλνπ λα έρσ ζσζηή άπνςε επί 

ησλ ζεκάησλ θαη δήηεζε από ηνλ Ξξόεδξν ηεο Ν.Δ. λα ειαρηζηνπνηεζνύλ ηα πξν 

εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκαηα] 

 

[Ινηπά κέιε ηεο  Δπηηξνπήο]: «Ππκθσλνύκε γηα ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο εθηόο 

Ζ.Γ.» 

 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ιακβάλνληαο ππόςε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 § 3 ηνπ Ν.3852/2010 

 

Καηά πιεηνςεθία απνθαζίδεη 

[Ρν ηαθηηθό κέινο Β.ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝΠ, ςήθηζε ΝΣΗ] 

 

Σε ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο επί ηνπ ζέκαηνο κε ηε δηαδηθαζία  

ηνπ θαηεπείγνληνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο 

 

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

 

[ύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. 

Ισάλλε Γ. Αξγπξόπνπινπ,  γηα ην 8ν ζέκα εθηόο Η.Γ. πξνηάζεθαλ ηα εμήο: 

 

1. Η έγθξηζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο 07-06-2022 εληαίαο 

κειέηεο,  κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη ινηπώλ αλαιώζηκσλ 

εηδώλ παληνπσιείσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Πύξγνπ θαη Ννκηθώλ Πξνζώπσλ 

απηνύ θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2022-2023»ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 

177.237,29€ (κε Φ.Π.Α),όπσο ζεσξήζεθε από ηελ Γ/λζε Καζαξηόηεηαο, Αλ. θαη 

Πξ. ηνπ Γήκνπ Πύξγνπ 

2. Η απνζύλδεζε ( ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 παξ.10 

ηνπΝ.4412/16) ησλ ηκεκάησλ, ηεο κειέηεο: «7. Δίδε πιύζεο θαη 

Απνιύκαλζεο νδώλ θαη θάδσλ απνξξηκκάησλ γηα θάιπςε αλαγθώλ ηεο 

Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο»πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 5.000,00€  κε Φ.Π.Α 24% θαη 

«8. Δίδε άκεζεο αλάγθεο θαζαξηζκνύ νδώλ, πιαηεηώλ θαη θνηλόρξεζησλ 

ρώξσλ αξκνδηόηεηαο ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο»πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 

3.000,00€  κε Φ.Π.Α 24%, πξνθεηκέλνπ λα αλαηεζνύλ κε ηελ δηαδηθαζία ηεο 

απεπζείαο αλάζεζεο, θαηόπηλ ηεο 17096/22-06-2022 ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηεο 

Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο, Αλ. θαη Πξ. ηνπ Γήκνπ Πύξγνπ. 
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ύκθσλα κε ηελ 19544/12-07-2022 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ 

Τπεξεζηώλ, Σκήκα Πξνϋπνινγηζκνύ, Λνγηζηεξίνπ θαη Πξνκεζεηώλ.   

 

 

Η εηζήγεζε  έρεη σο εμήο: 

ΑΔΑ: 67ΓΥΩ17-ΝΘ0



 
================================================= 

Πύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ 1 πεξ. ζη΄ ηνπ Λ.3852/2010 ε 

Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνθαζίδεη γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ, ηε ζύληαμε ησλ 

δηαθεξύμεσλ, ηε δηεμαγσγή θαη θαηαθύξσζε θάζε κνξθήο δεκνπξαζηώλ θαη 

δηαγσληζκώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηώλ πνπ αθνξνύλ ζε έξγα, κειέηεο, 

πξνκήζεηεο θαη ππεξεζίεο, θαζώο θαη ηε ζπγθξόηεζε ησλ εηδηθώλ επηηξνπώλ 

δηεμαγσγήο θαη αμηνιόγεζεο από κέιε ηεο ή εηδηθνύο επηζηήκνλεο, ππαιιήινπο 

ηνπ Γήκνπ ή δεκόζηνπο ππαιιήινπο]. 

 

Παο παξαζέησ ην πξναλαθεξόκελν ζρεηηθό έγγξαθν θαη παξαθαιώ γηα ηε 

ιήςε απόθαζεο επί ηνπ ζέκαηνο.» 

 

 [Πηε ζπλέρεηα έιαβε ην ιόγν ην ηαθηηθό κέινο Β. ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝΠ] 

[Β. ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝΠ]: «Τεθίδσ ΝΣΗ»] 

 

[Ινηπά Κέιε  Δπηηξνπήο]: «Ππκθσλνύκε κε ηελ εηζήγεζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο 

Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ θαη εγθξίλνπκε» 

 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ιακβάλνληαο ππόςε 

 

• Ρηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72 § 1  πεξ. ζη’ & δ΄  θαη ζη΄ ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ 

Α΄ 87/07-06-2010) «ΛΔΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΡΖΠ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ θαη ΡΖΠ 

ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΚΔΛΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ – ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΘΑΙΙΗΘΟΑΡΖΠ», όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ  Λ. 4623/19 θαη ηζρύεη. 

• Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 (ΦΔΘ Α΄ 147/08-08-2016) «ΓΖΚΝΠΗΔΠ 

ΠΚΒΑΠΔΗΠ ΔΟΓΥΛ, ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΘΑΗ ΞΖΟΔΠΗΥΛ (ΞΟΝΠΑΟΚΝΓΖ ΠΡΗΠΝΓΖΓΗΔΠ 

2014/24/ΔΔ ΘΑΗ 2014/25/ΔΔ» θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 27, 54 & 221. 

• Ρν ππ΄αξηζκ. 19544/12-07-2022  έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Νηθ. π.  

• Ρελ από 7-06-2022 Δληαία Κειέηε Ξξνκήζεηαο κε ηίηιν «Πξνκήζεηα εηδώλ 

θαζαξηόηεηαο θαη ινηπώλ αλαιώζηκσλ εηδώλ παληνπσιείσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

Γήκνπ Πύξγνπ θαη Ννκηθώλ Πξνζώπσλ απηνύ θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2022-

2023»ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 177.237,29€ (κε Φ.Π.Α)),όπσο ζεσξήζεθε 

από ηελ Γ/λζε Καζαξηόηεηαο, Αλ. θαη Πξ. ηνπ Γήκνπ Πύξγνπ 

 

ΑΔΑ: 67ΓΥΩ17-ΝΘ0



• Ρν ππ. αξ. 17096/22-06-2022, έγγξαθν Γ/λζε Θαζαξηόηεηαο Αλ. θαη Ξξαζίλνπ                  

κε ην νπνίν πξνηάζεθε ε απνζύλδεζε ησλ ηκεκάησλ 7&8. 

• Ρν ππ. αξ. 16782/20-06-2022, έγγξαθν Γ/λζε Θαζαξηόηεηαο Αλ. θαη Ξξαζίλνπ 

• Ρελ ππ’αξ.: 19207/08-07-2022 ΑΞΝΦΑΠΖ ΑΛΑΙΖΤΖΠ ΞΝΣΟΔΥΠΖΠ   

ΞΝΙΔΡΥΛ ΓΑΞΑΛΥΛ (ΑΓΑ: Τ2Ε5Υ17-ΚΜ4 ) 

•Ρελ εηζήγεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηηο απόςεηο ησλ 

κειώλ όπσο απηέο δηαηππώζεθαλ. 

 
Καηά Πιεηνςεθία Απνθαζίδεη 

 

 
 

Α. Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο από 07-06-2022, ηεο πξνκήζεηαο 

κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη ινηπώλ αλαιώζηκσλ εηδώλ 

παληνπσιείσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Πύξγνπ θαη Ννκηθώλ Πξνζώπσλ απηνύ 

θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2022-2023»ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 177.237,29€ 

(κε Φ.Π.Α),όπσο ζεσξήζεθε από ηελ Γ/λζε Καζαξηόηεηαο, Αλ. θαη Πξα. ηνπ 

Γήκνπ Πύξγνπ 

 

 

 

[Νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ν ελδεηθηηθόο πξνϋπνινγηζκόο 

επηζπλάπηνληαη ζηνπαξάξηεκα Η ηεοπαξνύζαο] 

 

 

Β. Δγθξίλεη ηελ απνζύλδεζε ( ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 παξ.10 

ηνπ Ν.4412/16) ησλ ηκεκάησλ ηεο κειέηεο: «7. Δίδε πιύζεο θαη 

Απνιύκαλζεο νδώλ θαη θάδσλ απνξξηκκάησλ γηα θάιπςε αλαγθώλ ηεο 

Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο» πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 5.000,00€  κε Φ.Π.Α 24% θαη 

«8. Δίδε άκεζεο αλάγθεο θαζαξηζκνύ νδώλ, πιαηεηώλ θαη θνηλόρξεζησλ 

ρώξσλ αξκνδηόηεηαο ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο»  πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 

3.000,00€  κε Φ.Π.Α 24%, πξνθεηκέλνπ λα αλαηεζνύλ κε ηελ δηαδηθαζία 

ηεοαπεπζείαο αλάζεζεο, θαηόπηλ ηεο 17096/22-06-2022 ζρεηηθήο εηζήγεζεο 

ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο, Αλ. θαη Πξ. ηνπ Γήκνπ Πύξγνπ. 

 

Γ.Γηα ηα ηκήκαηα 1 έσο 6 ηεο κειέηεο, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζα επαλέιζεη κε 

λέα απόθαζή ηεο,θαηόπηλ εηζήγεζεο ηεο Γ/λζεο Οηθ/σλ. 
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Καηά ηεο παξαπάλσ απόθαζεο, ρσξεί άζθεζε αίηεζεο ζεξαπείαο ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 227 ηνπ λ.3852/2010. Δπηπιένλ, θαηά ηεο 

παξαπάλσ απόθαζεο ρσξεί θαη άζθεζε εηδηθήο δηνηθεηηθήο πξνζθπγή γηα ιόγνπο 

λνκηκόηεηαο ζύκθσλα κε ην άξζξν 227 ηνπ λ. 3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ην άξζξν 118 ηνπ λ. 4555/2018 (Α’ 133) κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) 

εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ή αθόηνπ έιαβε πιήξε γλώζε απηήο. 

 

 

 
 
 

Η παρούςα απόφαςη έλαβε αύξοντα αριθμό  450/2022. 
 

Γηα ην ζθνπό απηό ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο: 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ Ο.Δ.                                                                 ΣΑ ΜΔΛΗ 
 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΝΣΩΝΑΚΟΠΟΤΛΟ 
 ΓΗΜΑΡΥΟ 

 

 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η 

 

 

Α. 
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Β.  
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