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Απιθμόρ  749    

38
η
 ςνεδπίαζη  

Οικονομικήρ Δπιηποπήρ Γήμος Παηπέυν 

ηηρ 27
ηρ

 Οκηυβπίος 2020 

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

  

ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 27
η
 Οκηυβπίος 2020, εκέξα Σπίηη θαη ώπα 11:30, κεηά 

απφ γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 38/23-

10-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζυ ηηλεδιάζκετηρ ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ 

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

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (33) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

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

Γεψξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθφ κέινο, 4] Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο, 5] Ησάλλεο 

Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, 6] Υξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο θαη 7] 

Θεφδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. 

Οη θ.θ. Αθξηβή ακνχξε-Βαγελά – ηαθηηθφ κέινο θαη Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθφ 

κέινο, εηζήιζαλ ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 εθηφο ηεο εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο ζέκαηνο (αξηζκφο απνθάζεσο 743/2020) 

Ο θ. Υξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηελ ηειεδηάζθεςε 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 17
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 

761/2020).  

Οη θ.θ. Φψηηνο Γεκαθφπνπινο – Αληηπξφεδξνο, Ηνπιία Γηαλληηζνπνχινπ – ηαθηηθφ 

κέινο, 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, εηζάγεη ην αξηζ. (4) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

«Αλάζεζε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο "Αλαβάζκηζε, πληήξεζε θαη Σερληθή 

Τπνζηήξημε ζηηο Δθαξκνγέο Μηζζνδνζίαο θαη Πξνζσπηθνχ Παιαηνηέξσλ εηψλ" – CPV: 

72267100-0», (ζρεηηθφ ην αξηζ. 14969/26-10-2020 δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 

14935/23-10-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, 

Δλέξγεηαο θαη Μειεηψλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ 

Δμνπιηζκνχ – Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ - Σκήκα Πξνκεζεηψλ θαη Γεκνπξαζηψλ), ε 

νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – Δληαχζα - 

ΘΔΜΑ:΄΄Απφθαζε αλάζεζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο "Αλαβάζκηζε, πληήξεζε θαη 

Σερληθή Τπνζηήξημε ζηηο Δθαξκνγέο Μηζζνδνζίαο θαη Πξνζσπηθνχ Παιαηνηέξσλ εηψλ" – 

CPV: 72267100-0΄΄ - Λακβάλνληαο ππφςε: -*Σηο δηαηάμεηο ηεο 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). -*ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 

87/Α΄/07.06.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο − Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 203 

ηνπ N. 4555/2018 "Πξφγξακκα «ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η" (Φ.Δ.Κ. 133/ηεχρνο Α'/19.07.2018) θαη 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019 (ΦΔΚ 134/Α΄/09.08.2019), ην άξζξν 117 

ηνπ Ν.4674/2020 (Φ.Δ.Κ. 53/Α΄/11.03.2020) «ηξαηεγηθή αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ησλ 

Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ξχζκηζε δεηεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ην άξζξν 40 ηνπ Ν. 4735/2020 (Φ.Δ.Κ. 197/ηεχρνο 
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Α'/12.10.2020) "Σξνπνπνίεζε ηνπ Κψδηθα Διιεληθήο Ηζαγέλεηαο, λέν πιαίζην επηινγήο 

δηνηθήζεσλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα, ξχζκηζε νξγαλσηηθψλ ζεκάησλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Ηζαγέλεηαο θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Γεκφζηνπ Σνκέα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ξπζκίζεηο γηα ηελ αλαπηπμηαθή πξννπηηθή θαη ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο" θαη ηζρχεη, -*Σηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 66, 67 & 68 ηνπ N.4270/2014 (ΦΔΚ143/Α’/28.06. 2014) «Αξρέο 

Γεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην 

ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο». -*Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145/Α’ /05.08.2016) 

«Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. -*Σεο Τ.Α. 

ηνπ Τπ. Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο 57654/22.05.2017 (Φ.Δ.Κ. 1781/Β΄/23.05.2017) – 

"Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο & δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 

Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ)". -*Σηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπη. ε ηεο παξ.1 ηνπ 

άξζξνπ 58 ηνπ Ν.3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 203 ηνπ Ν.4555/2018, ην 

άξζξνπ 283 ηνπ Ν.4555/2018 φπνπ, απφ 19-07-2018 Γηαηάθηεο ζηνπο Ο.Σ.Α. Α΄ βαζκνχ είλαη 

πιένλ ν Γήκαξρνο γηα φιεο ηηο δαπάλεο θαζψο θαη απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 

Ν.4625/2019. -*Σν αξηζ. 39788/31-07-2018 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο 

& Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Σ.Α. ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Σ.Α. & 

Αλαπηπμηαθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε ΘΔΜΑ: Γλσζηνπνίεζε δηαηάμεσλ 

ηνπ Ν.4555/2018 (Φ.Δ.Κ. 133/Α΄/19.07.2018). -*Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 παξ.1 ηνπ 

Ν.4555/2018 ζχκθσλα κε ην νπνίν  «Γελ απαηηείηαη απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα 

ηελ εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο έξγνπ, πξνκήζεηαο ή γεληθήο 

ππεξεζίαο. […]» -*Σηο κε αξηζ. πξση. 50660/30.08.2019 (ΑΓΑ:ΦΔΞΜΧΞΗ-ΡΤ4) θαη 

38616/31-08-2020 (ΑΓΑ: 6ΑΓ0ΧΞΗ-ΞΗ5) απνθάζεηο Γεκάξρνπ Παηξέσλ πεξί «Οξηζκφ 

Αληηδεκάξρσλ θαη Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ηνπ» (άξζξν 59 ηνπ Ν.3852/2010). -*Σελ κε 

αξηζ. πξση. 66842/21.11.2019 (ΑΓΑ:ΦΠΦΕΧΞΗ-ΟΞΘ) απφθαζε Γεκάξρνπ Παηξέσλ πεξί 

«Μεηαβίβαζεο αξκνδηφηεηαο θαη εμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο Απνθάζεσλ Αλάιεςεο 

Τπνρξέσζεο». -*Σελ κε αξηζ. πξση. 66843/21.11.2019 (ΑΓΑ:6ΓΖΔΧΞΗ-ΑΤ) απφθαζε 

Γεκάξρνπ Παηξέσλ πεξί «Μεηαβίβαζεο αξκνδηφηεηαο θαη εμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο 

Σεθκεξησκέλνπ Αηηήκαηνο Γηαηάθηε». -*Σηο δηαηάμεηο 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 ηδίσο ηεο ππνπεξ. ββ) «απνπζία 

αληαγσληζκνχ γηα ηερληθνχο ιφγνπο» ηεο πεξηπη. β΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32 "άξζξν 32 ηεο 

Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ" ηνπ Ν.4412/2016. -*Σελ αλάγθε γηα ηελ ππεξεζία "Αλαβάζκηζε, 

πληήξεζε θαη Σερληθή Τπνζηήξημε ζηηο Δθαξκνγέο Μηζζνδνζίαο θαη Πξνζσπηθνχ 

Παιαηνηέξσλ εηψλ" – CPV: 72267100-0 γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ βάζεη ηνπ αξηζ. 

9994/29-07-2020 Πξσηνγελνχο Αηηήκαηνο κε ΑΓΑΜ: 20REQ007104485 2020-07-29 ηνπ 

Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο & 

Πιεξνθνξηθήο θαη ηεο αξηζ. 11/2020 κειέηεο γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο αλσηέξσ 

ππεξεζίαο ζηελ εηαηξεία ΗΜΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Η.Κ.Δ. ψζηε λα αλαβαζκηζηνχλ, λα 

ζπληεξεζνχλ θαη λα ππνζηεξηρηνχλ ηερληθά νη εθαξκνγέο κηζζνδνζίαο θαη πξνζσπηθνχ 

παιαηφηεξσλ εηψλ, πνπ είρε θαηαζθεπάζεη ε εηαηξεία ΗΜΔ Πιεξνθνξηθή Δ.Π.Δ. πξνθεηκέλνπ 

ην Σκήκα Γηαρ/ζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη ην Σκήκα Μηζζνδνζίαο λα ζπλερίζνπλ λα 

αληινχλ δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηηο ζπληαμηνδνηήζεηο ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. -*Σελ 

αξηζ. 525/01-09-2020 (ΑΓΑ:6ΖΧΝΧΞΗ-22Σ) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο βάζε ηεο νπνίαο: -

*εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. 11/2020 (Σερληθή Πεξηγξαθή, Δλδεηθηηθφο 

Πξνυπνινγηζκφο, πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ, Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, Τπ. Γήισζε 

ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986) κειέηεο ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ ηεο 

Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ ππεξεζία "Αλαβάζκηζε, 

πληήξεζε θαη Σερληθή Τπνζηήξημε ζηηο Δθαξκνγέο Μηζζνδνζίαο θαη Πξνζσπηθνχ 

Παιαηνηέξσλ εηψλ" – CPV: 72267100-0 (παξ. 7 άξζξν 54 ηνπ Ν.4412/2016) θαη -*εγθξίζεθε 

ε πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε ιφγσ 

απνπζίαο αληαγσληζκνχ γηα ηερληθνχο ιφγνπο ππνπεξ. ββ) ηεο  πεξηπη. β΄ ηεο παξ. 2 ηνπ 
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άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο 

"Αλαβάζκηζε, πληήξεζε θαη Σερληθή Τπνζηήξημε ζηηο Δθαξκνγέο Μηζζνδνζίαο θαη 

Πξνζσπηθνχ Παιαηνηέξσλ εηψλ" – CPV: 72267100-0 (άξζξα 116 & 32 ηνπ Ν.4412/2016) κε 

θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη 

ηηκήο, (ρακειφηεξε ηηκή). -*Σελ Α.Α.Τ. κε αξηζ. 1.536 Β/31-07-2020 (ΑΓΑ:Φ52ΓΧΞΗ-ΤΤΖ) 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 80/2016 γηα έγθξηζε πίζησζεο χςνπο 

2.480,00 € ζηνλ Κ.Α.Δ. 10-6266.00025 (Ίδηνη Πφξνη) νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020. -*Σελ 

Α.Α.Π.Τ. κε αξηζ. 1.537 Β/31-07-2020 (ΑΓΑ: 6ΔΛΤΧΞΗ-Σ6) ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1α ηνπ 

άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 80/2016 γηα έγθξηζε πίζησζεο χςνπο 9.820,80 € ζηνλ Κ.Α.Δ. 10-

6266.00017 (Ίδηνη Πφξνη) ε νπνία θαηαλέκεηαη σο εμήο: - γηα ην νηθνλνκηθνχ έηνο 2020 πνζφ 

2.455,20 €, - γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2021 πνζφ 4.910,40 € θαη - γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2022 

πνζφ 2.455,20 €. -*Σελ βεβαίσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο επί ησλ 

αλσηέξσ πξνηάζεσλ Α.Α.Τ. θαη Α.Α.Π.Τ. γηα ηελ χπαξμε δηαζέζηκσλ πνζψλ, ηελ ζπλδξνκή 

ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 80/2016 θαη ηε δέζκεπζε ζην νηθείν 

κεηξψν δεζκεχζεσλ ησλ αληίζηνηρσλ πηζηψζεσλ κε α/α 1.536 Β/2020 (ΑΓΑ: Φ52ΓΧΞΗ-

ΤΤΖ) θαη 1.537 Β/2020 (ΑΓΑ: 6ΔΛΤΧΞΗ-Σ6) αληίζηνηρα, -*Σν εγθεθξηκέλν αίηεκα κε 

ΑΓΑΜ: 20REQ007147625 2020-08-06 θαη ΑΓΑ: Φ52ΓΧΞΗ-ΤΤΖ θαη 6ΔΛΤΧΞΗ-Σ6. -*Σελ 

ππ’ αξηζ. 42252/17-09-2020 πξφζθιεζε πξνο ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ 

ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ – ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ κε ην δηαθξηηφ ηίηιν "Η.Μ.Δ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Η.Κ.Δ" γηα ηελ "Αλαβάζκηζε, 

πληήξεζε θαη Σερληθή Τπνζηήξημε ζηηο Δθαξκνγέο Μηζζνδνζίαο θαη Πξνζσπηθνχ 

Παιαηνηέξσλ εηψλ" – CPV: 72267100-0 ε νπνία εζηάιε κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζηηο 18-

09-2020 απφ ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ & Γεκνπξαζηψλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ. -

*Σελ κε αξηζ. πξση. 43783/25-09-2020 εκπξφζεζκε ππνβιεζείζα πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο 

ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ – ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΗΓΗΧΣΗΚΖ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ κε ην δηαθξηηφ ηίηιν "Η.Μ.Δ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Η.Κ.Δ". -*Σελ 

αξηζ. 626/26-11-2019 (ΑΓΑ: ΧΧΡ3ΧΞΗ-ΖΝΒ) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

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

ηνπ Ν.4412/2016 ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ. -*Σελ κε αξηζ. πξση.: 13202/28-09-2020 δηαβίβαζε ηνπ θχξηνπ θαθέινπ 

πξνζθνξάο ηνπ ζπκκεηέρνληα νηθνλνκηθνχ θνξέα κε αξ. πξση.: 43783/25-09-2020 καδί κε ην 

θπζηθφ θάθειν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ζην αλσηέξσ γλσκνδνηηθφ φξγαλν. -*Σν απφ 

19-10-2020 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ & Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ 

(Γλσκνδνηηθφ Όξγαλν) ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο ηνπ 

Γήκνπ Παηξέσλ πνπ αθνξά ηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ πξνζθνξάο ζπκκεηνρήο (θχξηνο 

θάθεινο πξνζθνξάο), θαη ζηνλ έιεγρφ ηνπ βάζε ηνπ νπνίνπ πξνηείλεηαη νκφθσλα πξνο ηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή: -*ε αλάδεημε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα κε ηελ επσλπκία ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ 

ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ – ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ κε δηαθξηηφ ηίηιν "Η.Μ.Δ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Η.Κ.Δ" σο «Πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ» 

γηα ηελ " Αλαβάζκηζε, πληήξεζε θαη Σερληθή Τπνζηήξημε ζηηο Δθαξκνγέο Μηζζνδνζίαο θαη 

Πξνζσπηθνχ Παιαηνηέξσλ εηψλ" – CPV: 72267100-0, γηαηί ε πξνζθνξά ζπκκεηνρήο ηνπ 

είλαη πιήξεο, ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. 11/2020 

κειέηεο ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο, εληφο πξνυπνινγηζκνχ 

θαη πξνζέθεξε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο 

(ρακειφηεξε ηηκή) έλαληη ζπλνιηθνχ πνζνχ 12.300,80 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Φ.Π.Α.24% θαη -*ε αλάδεημε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα κε ηελ επσλπκία ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ 

ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ – ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ κε δηαθξηηφ ηίηιν "Η.Μ.Δ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Η.Κ.Δ" σο «Οξηζηηθνχ αλαδφρνπ» γηα 

ηελ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο πνπ αθνξά ηελ "Αλαβάζκηζε, πληήξεζε θαη Σερληθή 

Τπνζηήξημε ζηηο Δθαξκνγέο Μηζζνδνζίαο θαη Πξνζσπηθνχ Παιαηνηέξσλ εηψλ" – CPV: 

72267100-0, γηαηί ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ήηαλ πιήξε θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 8ν 

ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ ηεο αξηζ. 11/2020 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, 
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Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο, έλαληη ζπλνιηθνχ πνζνχ 12.300,80 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ Φ.Π.Α.24% θαη ζχκθσλα κε ηνλ θάησζη πίλαθα: - 

Α/Α Πεξηγξαθή 
Μνλάδα 

Μέηξεζεο 
Πνζφηεηα 

Σηκή 

Μνλάδνο 
Γαπάλε 

1 Αλαβάζκηζε εμππεξεηεηή ζε 

εηθνληθή κεραλή 
Τπεξεζία 1 2.000,00 2.000,00 € 

2 

πληήξεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε 

ζηηο εθαξκνγέο Μηζζνδνζίαο θαη 

Πξνζσπηθνχ παιαηνηέξσλ εηψλ γηα 

δπν (2) ρξφληα 

Τπεξεζία  1 

 

7.920,00 

 

7.920,00 € 

                                                   ΚΑΘΑΡΟ ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΖ: 9.920,00 € 

                                                                                    Φ.Π.Α.(24%): 2.380,80 € 

                                                                            ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΖ:       12.300,80 € 

-*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. - 

Παξαθαινχκε φπσο: - 1. Δγθξίλεηε ην απφ 19-10-2020 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο 

Γηαγσληζκνχ & Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξάο (Γλσκνδνηηθφ Όξγαλν) ηνπ άξζξνπ 221 παξ.1 ηνπ 

Ν.4412/2016 ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ πνπ αθνξά ηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ πξνζθνξάο ζπκκεηνρήο (θχξηνο θάθεινο 

πξνζθνξάο), θαη ζηνλ έιεγρφ ηνπ γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε κεηά απφ πξνζθπγή ζηε 

δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε ιφγσ απνπζίαο αληαγσληζκνχ γηα 

ηερληθνχο ιφγνπο ππνπεξ. ββ) ηεο  πεξηπη. β΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 4412/2016 γηα 

ηελ "Αλαβάζκηζε, πληήξεζε θαη Σερληθή Τπνζηήξημε ζηηο Δθαξκνγέο Μηζζνδνζίαο θαη 

Πξνζσπηθνχ Παιαηνηέξσλ εηψλ" – CPV: 72267100-0. - 2. Απνθαζίζεηε ηελ αλάζεζε, κεηά 

απφ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε ζχκθσλα κε ηελ 

ππνπεξ. ββ) πεξηπη. β΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 4412/2016 "απνπζία αληαγσληζκνχ 

γηα ηερληθνχο ιφγνπο", ζηελ εηαηξεία ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ 

– ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ κε δηαθξηηφ ηίηιν "Η.Μ.Δ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Η.Κ.Δ", γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο πνπ αθνξά ηελ "Αλαβάζκηζε, 

πληήξεζε θαη Σερληθή Τπνζηήξημε ζηηο Δθαξκνγέο Μηζζνδνζίαο θαη Πξνζσπηθνχ 

Παιαηνηέξσλ εηψλ" – CPV: 72267100-0 ψζηε λα αλαβαζκηζηνχλ, λα ζπληεξεζνχλ θαη λα 

ππνζηεξηρηνχλ ηερληθά νη εθαξκνγέο κηζζνδνζίαο θαη πξνζσπηθνχ παιαηφηεξσλ εηψλ, πνπ 

είρε θαηαζθεπάζεη ε εηαηξεία ΗΜΔ Πιεξνθνξηθή Δ.Π.Δ. πξνθεηκέλνπ ην Σκήκα Γηαρ/ζεο 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη ην Σκήκα Μηζζνδνζίαο λα ζπλερίζνπλ λα αληινχλ δεδνκέλα πνπ 

αθνξνχλ ηηο ζπληαμηνδνηήζεηο ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ γηαηί ηα δηθαηνινγεηηθά 

θαηαθχξσζεο ήηαλ πιήξε θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 8ν ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ ηεο 

αξηζ. 11/2020 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο, έλαληη 

ζπλνιηθνχ πνζνχ 12.300,80 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.24% θαη ζχκθσλα κε ηνλ 

θάησζη πίλαθα: -  

 

α/α 

 

Πεξηγξαθή  

 

Μνλάδα 

Μέηξεζεο 

 

Πνζφηεηα 

Σηκή 

Μνλάδνο 

 

Γαπάλε ζε € 

ρσξίο Φ.Π.Α. 

 

1. 
Αλαβάζκηζε εμππεξεηεηή ζε εηθνληθή 

κεραλή 
Τπεξεζία 1 2.000,00 2.000,00 € 
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2. 

πληήξεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ζηηο 

εθαξκνγέο Μηζζνδνζίαο θαη 

Πξνζσπηθνχ παιαηνηέξσλ εηψλ γηα  

2 ρξφληα 

Τπεξεζία 1 

 

7.920,00 

 

7.920,00 € 

                                                                                    Καζαξφ ζχλνιν δαπάλεο: 9.920,00 € 

Φ.Π.Α. 24%: 2.380,80 € 

πλνιηθή δαπάλε: 12.300,80 € 

-3. Ο ρξφλνο εθηέιεζεο ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ππεξεζίαο ζα είλαη γηα δχν (2) έηε απφ ηελ 

ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. Ζ ππεξεζία αλαβάζκηζεο εμππεξεηεηή ζε εηθνληθή κεραλή ζα 

παξαδνζεί εληφο δπν (2) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. - 4. Ζ 

παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ δηελεξγείηαη απφ ηελ θαζ’ χιελ αξκφδηα 

ππεξεζία, ήηνη ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ 

Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηνπ άξζξν 216 ηνπ Ν.4412/2016. - 

5. Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα ηξηκειή επηηξνπή 

παξαιαβήο ππεξεζηψλ ηνπ άξζξνπ 221 παξ.11δ΄ ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147 Α’) ηεο Γ/λζεο 

Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο, αθνχ έρεη πξνεγεζεί πηζηνπνίεζε ηεο 

εθηέιεζήο ηνπο απφ ηελ ππεξεζία παξαθνινχζεζεο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. - 6. Ο Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα αληαπνθξίλεηαη πιήξσο: -*ζηνπο φξνπο ηεο ππ’ αξηζ. 11/2020 κειέηεο πνπ 

ζπληάρζεθε απφ ηελ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ θαζψο θαη -*ζηελ απφ 25-09-2020 πξνζθνξά ηνπ. - 7. Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε 

φινπο ηνπο θφξνπο, ηέιε θαη θξαηήζεηο βάζεη ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ, πνπ ζα ηζρχνπλ θαηά 

ηελ εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο. Ο Φ.Π.Α. 

βαξχλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. - 8. Ζ πιεξσκή ζα γίλεη γηα ην 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο 

κεηά: - α) ην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ ηκεκαηηθνχ ζπµβαηηθνχ αληηθείµελνπ 

πνπ αθνξά ε πιεξσµή ζχµθσλα µε ην άξζξν 219 ηνπ Ν.4412/2016 απφ ηελ αξκφδηα ηξηκειή 

Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 221 παξ.11δ΄ ηνπ Ν.4412/2016 ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, - β) ηε 

βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθείκελνπ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 219 απφ ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ ηεο Γ/λζεο 

Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο, - γ) ην ηηµνιφγην ηνπ αλαδφρνπ, - δ) 

πηζηνπνηεηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο θαη - ε) ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο, πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα 

λφκηκα δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 200 ηνπ Ν.4412/2016. - Πέξαλ 

ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ νη αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

πιεξσκή, κπνξνχλ λα δεηήζνπλ θαη νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη 

ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο 

ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. – Ο Αληηδήκαξρνο 

Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηψλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηφηεηαο, 

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

 

Ζ Οικονομική Δπιηποπή, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, έιαβε ππφςε ηελ εηζήγεζε 

ηνπ αξκφδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη ην απφ 19-10-2020 πξαθηηθφ ηνπ αξκφδηνπ 

Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ,  

 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 
 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 
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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.4735/2020 άξζξν 40 παξ.1) 

3. Σσλ άξζξσλ 66, 67 & 68 ηνπ N.4270/2014 (ΦΔΚ143/Α’/28.06.2014) «Αξρέο 

Γεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – 

δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

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

Γηαηάθηεο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

5.  Σεο Τ.Α. ηνπ Τπ. Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο 57654/22.05.2017 (Φ.Δ.Κ. 

1781/Β΄/23.05.2017) – "Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο & δηαρείξηζεο ηνπ 

Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ)" 

6. Σεο πεξίπη. ε ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν.3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ 

ην άξζξν 203 ηνπ Ν.4555/2018, ην άξζξνπ 283 ηνπ Ν.4555/2018 φπνπ, απφ 19-07-

2018 Γηαηάθηεο ζηνπο Ο.Σ.Α. Α΄ βαζκνχ είλαη πιένλ ν Γήκαξρνο γηα φιεο ηηο δαπάλεο 

θαζψο θαη απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.4625/2019 

7. Σνπ άξζξνπ 206 παξ.1 ηνπ Ν.4555/2018 ζχκθσλα κε ην νπνίν  «Γελ απαηηείηαη 

απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο έξγνπ, πξνκήζεηαο ή γεληθήο ππεξεζίαο. […]»  

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

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

ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ και ιδίυρ ηεο ππνπεξ. ββ) «απνπζία αληαγσληζκνχ γηα 

ηερληθνχο ιφγνπο» ηεο πεξηπη. β΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32 "άξζξν 32 ηεο Οδεγίαο 

2014/24/ΔΔ" ηνπ Ν.4412/2016. 

 

θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα θάησζη: 

1. Σν αξηζ. 39788/31-07-2018 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο & 

Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Σ.Α. ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Σ.Α. 

& Αλαπηπμηαθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε ΘΔΜΑ: Γλσζηνπνίεζε 

δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4555/2018 (Φ.Δ.Κ. 133/Α΄/19.07.2018) 

2. Σηο κε αξηζ. πξση. 50660/30.08.2019 (ΑΓΑ:ΦΔΞΜΧΞΗ-ΡΤ4) θαη 38616/31-08-2020 

(ΑΓΑ: 6ΑΓ0ΧΞΗ-ΞΗ5) απνθάζεηο Γεκάξρνπ Παηξέσλ πεξί «Οξηζκφ Αληηδεκάξρσλ 

θαη Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ηνπ» (άξζξν 59 ηνπ Ν.3852/2010) 

3. Σελ κε αξηζ. πξση. 66842/21.11.2019 (ΑΓΑ:ΦΠΦΕΧΞΗ-ΟΞΘ) απφθαζε Γεκάξρνπ 

Παηξέσλ πεξί «Μεηαβίβαζεο αξκνδηφηεηαο θαη εμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο 

Απνθάζεσλ Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο» 

4. Σελ κε αξηζ. πξση. 66843/21.11.2019 (ΑΓΑ:6ΓΖΔΧΞΗ-ΑΤ) απφθαζε Γεκάξρνπ 

Παηξέσλ πεξί «Μεηαβίβαζεο αξκνδηφηεηαο θαη εμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο 

Σεθκεξησκέλνπ Αηηήκαηνο Γηαηάθηε» 

5. Σελ αλάγθε γηα ηελ ππεξεζία "Αλαβάζκηζε, πληήξεζε θαη Σερληθή Τπνζηήξημε ζηηο 

Δθαξκνγέο Μηζζνδνζίαο θαη Πξνζσπηθνχ Παιαηνηέξσλ εηψλ" – CPV: 72267100-0 γηα 

ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ βάζεη ηνπ αξηζ. 9994/29-07-2020 Πξσηνγελνχο 

Αηηήκαηνο κε ΑΓΑΜ: 20REQ007104485 2020-07-29 ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο & 

Δπηθνηλσληψλ ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο θαη ηεο 

αξηζ. 11/2020 κειέηεο γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο ζηελ 

εηαηξεία ΗΜΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Η.Κ.Δ. ψζηε λα αλαβαζκηζηνχλ, λα ζπληεξεζνχλ θαη 

λα ππνζηεξηρηνχλ ηερληθά νη εθαξκνγέο κηζζνδνζίαο θαη πξνζσπηθνχ παιαηφηεξσλ 

εηψλ, πνπ είρε θαηαζθεπάζεη ε εηαηξεία ΗΜΔ Πιεξνθνξηθή Δ.Π.Δ. πξνθεηκέλνπ ην 

Σκήκα Γηαρ/ζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη ην Σκήκα Μηζζνδνζίαο λα ζπλερίζνπλ λα 

αληινχλ δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηηο ζπληαμηνδνηήζεηο ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 

6. Σελ αξηζ. 525/01-09-2020 (ΑΓΑ:6ΖΧΝΧΞΗ-22Σ) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο βάζεη ηεο 

νπνίαο: 

 εγκπίθηκαν νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. 11/2020 (Σερληθή Πεξηγξαθή, 

Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο, πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ, Έληππν Οηθνλνκηθήο 
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Πξνζθνξάο, Τπ. Γήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986) κειέηεο ηνπ Σκήκαηνο 

Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο & 

Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ ππεξεζία "Αλαβάζκηζε, πληήξεζε θαη Σερληθή 

Τπνζηήξημε ζηηο Δθαξκνγέο Μηζζνδνζίαο θαη Πξνζσπηθνχ Παιαηνηέξσλ εηψλ" – 

CPV: 72267100-0 (παξ.7 άξζξν 54 ηνπ Ν.4412/2016) θαη 

 εγκπίθηκε ε πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε 

δεκνζίεπζε ιφγσ απνπζίαο αληαγσληζκνχ γηα ηερληθνχο ιφγνπο ππνπεξ. ββ) ηεο  

πεξηπη. β΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε 

εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο "Αλαβάζκηζε, πληήξεζε θαη Σερληθή Τπνζηήξημε ζηηο 

Δθαξκνγέο Μηζζνδνζίαο θαη Πξνζσπηθνχ Παιαηνηέξσλ εηψλ" – CPV: 72267100-

0 (άξζξα 116 & 32 ηνπ Ν.4412/2016) κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, (ρακειφηεξε 

ηηκή). 

7. Σελ Α.Α.Π.Τ. κε αξηζ. 1.537 Β/31-07-2020 (ΑΓΑ: 6ΔΛΤΧΞΗ-Σ6) ζχκθσλα κε ηελ 

παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 80/2016 γηα έγθξηζε πίζησζεο χςνπο 9.820,80 € ζηνλ 

Κ.Α.Δ. 10-6266.00017 (Ίδηνη Πφξνη) ε νπνία θαηαλέκεηαη σο εμήο: 

γηα ην νηθνλνκηθνχ έηνο 2020 πνζφ 2.455,20 €, 

γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2021 πνζφ 4.910,40 € θαη  

γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2022 πνζφ 2.455,20 €. 

8. Σελ Α.Α.Τ. κε αξηζ. 1.536 Β/31-07-2020 (ΑΓΑ:Φ52ΓΧΞΗ-ΤΤΖ) ζχκθσλα κε ηελ 

παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 80/2016 γηα έγθξηζε πίζησζεο χςνπο 2.480,00 € ζηνλ 

Κ.Α.Δ. 10-6266.00025 (Ίδηνη Πφξνη) νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020  

9. Σελ βεβαίσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο επί ησλ αλσηέξσ 

πξνηάζεσλ Α.Α.Τ. θαη Α.Α.Π.Τ. γηα ηελ χπαξμε δηαζέζηκσλ πνζψλ, ηελ ζπλδξνκή 

ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 80/2016 θαη ηε δέζκεπζε ζην 

νηθείν κεηξψν δεζκεχζεσλ ησλ αληίζηνηρσλ πηζηψζεσλ κε α/α 1.536 Β/2020 (ΑΓΑ: 

Φ52ΓΧΞΗ-ΤΤΖ) θαη 1.537 Β/2020 (ΑΓΑ: 6ΔΛΤΧΞΗ-Σ6) αληίζηνηρα 

10. Σν εγθεθξηκέλν αίηεκα κε ΑΓΑΜ: 20REQ007147625 2020-08-06 θαη ΑΓΑ: 

Φ52ΓΧΞΗ-ΤΤΖ θαη 6ΔΛΤΧΞΗ-Σ6 

11. Σελ ππ’ αξηζ. 42252/17-09-2020 πξφζθιεζε πξνο ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα                                                          

ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ – ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ κε ην δηαθξηηφ ηίηιν "Η.Μ.Δ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Η.Κ.Δ" γηα ηελ "Αλαβάζκηζε, πληήξεζε θαη Σερληθή Τπνζηήξημε 

ζηηο Δθαξκνγέο Μηζζνδνζίαο θαη Πξνζσπηθνχ Παιαηνηέξσλ εηψλ" – CPV: 72267100-

0 ε νπνία εζηάιε κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζηηο 18-09-2020 απφ ην Σκήκα 

Πξνκεζεηψλ & Γεκνπξαζηψλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

12. Σελ κε αξηζ. πξση. 43783/25-09-2020 εκπξφζεζκε ππνβιεζείζα πξνζθνξά ηεο 

εηαηξείαο ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ – 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ κε ην δηαθξηηφ 

ηίηιν "Η.Μ.Δ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Η.Κ.Δ" 

13. Σελ αξηζ. 626/26-11-2019 (ΑΓΑ: ΧΧΡ3ΧΞΗ-ΖΝΒ) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, κε ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε ην Γλσκνδνηηθφ Όξγαλν 

ηνπ άξζξνπ 221 παξ.1 ηνπ Ν.4412/2016 ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο & 

Πιεξνθνξηθήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 

14. Σελ κε αξηζ. πξση.: 13202/28-09-2020 δηαβίβαζε ηνπ θχξηνπ θαθέινπ πξνζθνξάο ηνπ 

ζπκκεηέρνληα νηθνλνκηθνχ θνξέα κε αξ. πξση.: 43783/25-09-2020 καδί κε ην θπζηθφ 

θάθειν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ζην αλσηέξσ γλσκνδνηηθφ φξγαλν 

15. Σν απφ 19-10-2020 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ & Αμηνιφγεζεο 

Πξνζθνξψλ (Γλσκνδνηηθφ Όξγαλν) ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο & 

Πιεξνθνξηθήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ πνπ αθνξά ηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ 

πξνζθνξάο ζπκκεηνρήο (θχξηνο θάθεινο πξνζθνξάο), θαη ζηνλ έιεγρφ ηνπ βάζε ηνπ 

νπνίνπ πποηείνεηαι ομόθυνα πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή: 
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 η ανάδειξη ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα κε ηελ επσλπκία ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ 

ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ – ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΗΓΗΧΣΗΚΖ 
ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ κε δηαθξηηφ ηίηιν "Η.Μ.Δ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

Η.Κ.Δ" σο «Πποζυπινού αναδόσος» γηα ηελ "Αλαβάζκηζε, πληήξεζε θαη 

Σερληθή Τπνζηήξημε ζηηο Δθαξκνγέο Μηζζνδνζίαο θαη Πξνζσπηθνχ Παιαηνηέξσλ 

εηψλ" – CPV: 72267100-0, γηαηί ε πξνζθνξά ζπκκεηνρήο ηνπ είλαη πιήξεο, 

ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. 11/2020 κειέηεο 

ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο, εληφο 

πξνυπνινγηζκνχ θαη πξνζέθεξε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή) έλαληη ζπλνιηθνχ πνζνχ 12.300,80 

€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.24%  θαη 

 η ανάδειξη ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα κε ηελ επσλπκία ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ 

ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ – ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΗΓΗΧΣΗΚΖ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ κε δηαθξηηφ ηίηιν "Η.Μ.Δ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

Η.Κ.Δ" σο «Οπιζηικού αναδόσος» γηα ηελ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο πνπ αθνξά ηελ 

"Αλαβάζκηζε, πληήξεζε θαη Σερληθή Τπνζηήξημε ζηηο Δθαξκνγέο Μηζζνδνζίαο 

θαη Πξνζσπηθνχ Παιαηνηέξσλ εηψλ" – CPV: 72267100-0, γηαηί ηα δηθαηνινγεηηθά 

θαηαθχξσζεο ήηαλ πιήξε θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 8ν ηεο πγγξαθήο 

Τπνρξεψζεσλ ηεο αξηζ. 11/2020 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, 

Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο, έλαληη ζπλνιηθνχ πνζνχ 12.300,80 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.24% θαη ζχκθσλα κε ηνλ θάησζη πίλαθα: 
 

Α/Α Πεπιγπαθή 
Μονάδα 

Μέηπηζηρ 
Ποζόηηηα 

Σιμή 

Μονάδορ 
Γαπάνη 

1 Αναβάθμιζη εξςπηπεηηηή ζε 

εικονική μησανή 
Τπεξεζία 1 2.000,00 2.000,00 € 

2 

ςνηήπηζη και ηεσνική 

ςποζηήπιξη ζηιρ εθαπμογέρ 

Μιζθοδοζίαρ και Πποζυπικού 

παλαιοηέπυν εηών για δςο (2) 

σπόνια 

Τπεξεζία  1 

 

7.920,00 

 

7.920,00 € 

                                                   ΚΑΘΑΡΟ ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΖ: 9.920,00 € 

                                                                                    Φ.Π.Α.(24%): 2.380,80 € 

                                                                            ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΖ:       12.300,80 € 

 

16. 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 πποηγείηαι θάζε άιιεο δεκνζίεπζεο ζε 

εζληθφ επίπεδν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο 

 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, η Οικονομική Δπιηποπή: 

 

1)  Δγκπίνει ην απφ 19-10-2020 πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ & 

Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξάο (Γλσκνδνηηθφ Όξγαλν) ηνπ άξζξνπ 221 παξ.1 ηνπ Ν.4412/2016 ηεο 

Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, πνπ αθνξά 

ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ πξνζθνξάο ζπκκεηνρήο (θχξηνο θάθεινο πξνζθνξάο), θαη 

ζηνλ έιεγρφ ηνπ γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε κεηά απφ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο 
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δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε ιφγσ απνπζίαο αληαγσληζκνχ γηα ηερληθνχο ιφγνπο 

ππνπεξ. ββ) ηεο  πεξηπη. β΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηελ "Αλαβάζκηζε, 

πληήξεζε θαη Σερληθή Τπνζηήξημε ζηηο Δθαξκνγέο Μηζζνδνζίαο θαη Πξνζσπηθνχ 

Παιαηνηέξσλ εηψλ" – CPV: 72267100-0. 

 

2) Αναθέηει, κεηά απφ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε 

ζχκθσλα κε ηελ ππνπεξ. ββ) πεξηπη. β΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 4412/2016 "απνπζία 

αληαγσληζκνχ γηα ηερληθνχο ιφγνπο", ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο πνπ αθνξά ζηελ 

«Αναβάθμιζη, ςνηήπηζη και Σεσνική Τποζηήπιξη ζηιρ Δθαπμογέρ Μιζθοδοζίαρ και 

Πποζυπικού Παλαιοηέπυν εηών» – CPV: 72267100-0 ψζηε λα αλαβαζκηζηνχλ, λα 

ζπληεξεζνχλ θαη λα ππνζηεξηρηνχλ ηερληθά νη εθαξκνγέο κηζζνδνζίαο θαη πξνζσπηθνχ 

παιαηφηεξσλ εηψλ, πνπ είρε θαηαζθεπάζεη ε εηαηξεία ΗΜΔ Πιεξνθνξηθή Δ.Π.Δ., πξνθεηκέλνπ 

ην Σκήκα Γηαρ/ζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη ην Σκήκα Μηζζνδνζίαο λα ζπλερίζνπλ λα 

αληινχλ δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηηο ζπληαμηνδνηήζεηο ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ζηελ 

εηαηξεία ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ – ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ κε δηαθξηηφ ηίηιν "Η.Μ.Δ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

Η.Κ.Δ", έλαληη ζπλνιηθνχ πνζνχ 12.300,80 €, ζςμπεπιλαμβανομένος ηος Φ.Π.Α.24%, δηφηη 

ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ήηαλ πιήξε θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 8ν ηεο πγγξαθήο 

Τπνρξεψζεσλ ηεο αξηζ. 11/2020 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο & 

Πιεξνθνξηθήο θαη ζχκθσλα κε ηνλ θάησζη πίλαθα: 
 

 

α/α 

 

Πεπιγπαθή  

 

Μονάδα 

Μέηπηζηρ 

 

Ποζόηηηα 

Σιμή 

Μονάδορ 

 

Γαπάνη ζε € 

συπίρ Φ.Π.Α. 

 

1. 
Αλαβάζκηζε εμππεξεηεηή ζε εηθνληθή 

κεραλή 
Τπεξεζία 1 2.000,00 2.000,00 € 

2. 

πληήξεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ζηηο 

εθαξκνγέο Μηζζνδνζίαο θαη 

Πξνζσπηθνχ παιαηνηέξσλ εηψλ γηα  

2 ρξφληα 

Τπεξεζία 1 

 

7.920,00 

 

7.920,00 € 

                                                                                    Καθαπό ζύνολο δαπάνηρ: 9.920,00 € 

Φ.Π.Α. 24%: 2.380,80 € 

ςνολική δαπάνη: 12.300,80 € 

 

 

Ο σπόνορ εκηέλεζηρ ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ππεξεζίαο ζα είλαη γηα  δχν (2)  έηε  απφ 

ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. Ζ ππεξεζία αλαβάζκηζεο εμππεξεηεηή ζε εηθνληθή κεραλή 

ζα παξαδνζεί εληφο δπν (2) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. 

Ζ παπακολούθηζη ηεο εθηέιεζεο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ δηελεξγείηαη απφ ηελ θαζ’ χιελ 

αξκφδηα ππεξεζία, ήηνη ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ ηεο Γ/λζεο 

Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηνπ άξζξν 216 

ηνπ Ν.4412/2016. 

Ζ παπαλαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα ηξηκειή επηηξνπή 

παξαιαβήο ππεξεζηψλ ηνπ άξζξνπ 221 παξ.11δ΄ ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147 Α’) ηεο Γ/λζεο 

Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο, αθνχ έρεη πξνεγεζεί πηζηνπνίεζε ηεο 

εθηέιεζήο ηνπο απφ ηελ ππεξεζία παξαθνινχζεζεο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. 

Ο Ανάδοσορ ςποσπεούηαι λα αληαπνθξίλεηαη πιήξσο: 

 ζηνπο φξνπο ηεο ππ’ αξηζ. 11/2020 κειέηεο πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Γ/λζε 

Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαζψο θαη 

 ζηελ απφ 25-09-2020 πξνζθνξά ηνπ. 
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Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε φινπο ηνπο θφξνπο, ηέιε θαη θξαηήζεηο βάζεη ησλ θεηκέλσλ 

δηαηάμεσλ, πνπ ζα ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο. Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Ζ πληπυμή ζα γίλεη γηα ην 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά: 

α) ην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ ηκεκαηηθνχ ζπµβαηηθνχ αληηθείµελνπ πνπ 

αθνξά ε πιεξσµή ζχµθσλα µε ην άξζξν 219 ηνπ Ν.4412/2016 απφ ηελ αξκφδηα ηξηκειή 

Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 221 παξ.11δ΄ ηνπ Ν.4412/2016 ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 

β) ηε βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ ζπκβαηηθνχ 

αληηθείκελνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 219 απφ ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ ηεο 

Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο,  

γ) ην ηηµνιφγην ηνπ αλαδφρνπ,  

δ) πηζηνπνηεηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο θαη  

ε) ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο, πνπ ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα λφκηκα 

δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 200 ηνπ Ν.4412/2016.  

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ νη αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν 

θαη ηελ πιεξσκή, κπνξνχλ λα δεηήζνπλ θαη νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ, εθφζνλ 

πξνβιέπεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά 

πιεξσκήο ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 

 

        Ο Ππόεδπορ                                      Σα ςμμεηέσονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΔΛΑ 

ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΥΡΖΣΟ ΚΟΡΓΑ 

ΘΔΟΓΧΡΟ ΞΤΛΗΑ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ 
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