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ηες 10ες Νοεκβρίοσ 2020
---------------------------

ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 10ε Νοεκβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηε θαη ώρα 11:30, κεηά απφ
γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 40/6-11-2020,
πξαγκαηνπνηήζεθε κέζφ ηειεδηάζθευες ζσλεδρίαζε ηες Οηθολοκηθής Δπηηροπής,
ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. πξση. ΓΗΓΑΥ/Φ.69/133/νηθ.20764/7-11-2020 εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ.
ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (22) 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] Πέηξνο
Φσκάο – ηαθηηθφ κέινο, 8] Υξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο θαη 9] Θεφδσξνο
Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο.
Ο θ. Ησάλλεο Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 798/2020) θαη
απνρψξεζε απφ απηή θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 11νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο
απνθάζεσο 808/2020).
Ο θ. Υξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηελ ηειεδηάζθεςε
θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 11νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο
808/2020).
Οη θ.θ. Παλαγηψηεο Μειάο – 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. (14) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο,
«Έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, θαζνξηζκφο, θαηάξηηζε θαη ζχληαμε ησλ φξσλ ηνπ
Ζιεθηξνληθνχ Γεκφζηνπ Αλνηθηνχ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα
Οηθνδνκηθψλ Τιηθψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 2020», (ζρεηηθφ ην αξηζ. 15623/5-11-2020
δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 15509/04-11-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ
Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Ζ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο - Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ –
Σκήκα Πξνκεζεηψλ θαη Γεκνπξαζηψλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. Πξφεδξν ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – Δληαχζα - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ,
θαζνξηζκφο, θαηάξηηζε θαη ζχληαμε ησλ φξσλ ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Γεκφζηνπ Αλνηθηνχ
Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα Οηθνδνκηθψλ Τιηθψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ
2020΄΄ - Λακβάλνληαο ππφςε - 1) ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/10 2010 φπσο αληηθαηαζηάζεθε
απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.4623/2019 (θεθ 134 Α΄/9-08-2019) θαη φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 14 παξ. 1 ηνπ Ν.4625/19, κε ην άξζξν 10 παξ. 4 ηνπ Ν.4674/20
θαη ην άξζξν 40 παξ.1 πεξ. ζη η ηνπ Ν. 4735/12-10-2020 -2)ην Ν. 4412/2016 (Α' 147)
“Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο
2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε & ηζρχεη -3)ην Ν. 4270/2014 (Α' 143)
«Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) –
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δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», -4)ην Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο
Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ
Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο»
θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1, -5)ηε παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107)
«Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», -6) ην
Κεθάιαην Α΄ ηνπ Ν.4013/2011 (Φ.Δ.Κ. 14/Α’/02-02-2012) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο
Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
…», -7) ηελ Κ.Τ.Α. Π1/2380 (Φ.Δ.Κ. 3400/Β’/20-12-2012) «Ρχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ
ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Κ.Ζ.Μ.Γ.Ζ.. …», -8)ην Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο
δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ,
δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο
δηαηάμεηο”, -9)ην Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη
άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, -10)ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ
άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α΄/08-06-2006) «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, -11) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ87/Β΄/07-06-2010) «Νέα
Αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο –Πξφγξακκα
Καιιηθξάηεο» φπσο ηζρχεη, -12)ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3886/30.09.2010 (ΦΔΚ Α΄173)
«Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», -13) ηελ Τ.Α. κε αξηζκφ
56902/215/02.06.2017 (Β΄1924) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..), -14) ηελ
πεξίπησζε (82) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016 κε ην άξζξν 18 ηνπ Ν.
4469/2017 (Α 62), ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 379 ηνπ Ν. 4412/2016, φπνπ
δηαηεξείηαη ζε ηζρχ ε ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο ηεο δηαθεξχμεσο δηαγσληζκνχ,
θαη' εθαξκνγή ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ, ζε κία εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία
εθεκεξίδα, ηνπηθή ή ηεο έδξαο ηνπ λνκνχ , έσο 31/12/2020, -15)ην Π .Γ. 28/2015 (Α' 34)
“Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία ”, -16)ην Π.Γ.
80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο ” φπσο ηζρχεη , -17)ην Π .Γ.
39/2017 (Φ.Δ.Κ. ́64/Α΄/04.05.2017) «Καλνληζκφο εμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ
ελψπησλ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ», -18) ηε κε αξ.
57654/22.05.2017 (ΦΔΚ 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, -19)ην λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ
Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο», -20)ην λ. 2859/2000 (Α’
248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο», -21) ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18
"ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4412/2016" ηνπ Ν.4469/2017 (Φ.Δ.Κ. 62/ Α'/03.05.2017), 22) ηελ Τ.Α. κε αξηζκφ 2879/2018 (Β΄ 879) «Καζνξηζκφο εκεξήζησλ θαη εβδνκαδηαίσλ
λνκαξρηαθψλ θαη ηνπηθψλ εθεκεξίδσλ πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο
δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ», -23)ην άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226)
«πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε
θιήξσζε», -24) ηελ κε ππ’ αξηζ. 11/2020 κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Έξγσλ Τπνδνκήο, γηα ηελ
«Πξνκήζεηα Οηθνδνκηθψλ Τιηθψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 2020» ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
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δαπάλεο265.258,94 επξψ (ζπκπ/λνπ Φ.Π.Α. 24% ) -25) ηε βεβαίσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο
Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο επί ηεο 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 ζην νηθείν Μεηξψν Γεζκεχζεσλ ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο 2.005
Β/26-10-2020 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΓΑ: ΦΓΜΛΧΞΗ-Γ0Β, ΑΓΑΜ:
20REQ007538784 2020-10-26) ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηδφκελνπ πνζνχ 20.000,00€ γηα ην
νηθνλνκηθφ έηνο 2020, 160.000,00€ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2021, 85.258,94€ γηα ην
νηθνλνκηθφ έηνο 2022, ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο CPV: 44113200-7,249100006,44111700-8,44831000-4,14622000-7,44113620-7,39812500-2,39714100-1,44164310
3,24200000-6 -26)ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπη. ε ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν.3852/2010,
φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 203 ηνπ Ν.4555/2018 -27)ηε αξηζ. Πξση. 50660/30-82019 Απφθαζε Γεκάξρνπ Παηξέσλ πεξί «Οξηζκνχ Αληηδεκάξρσλ θαη Μεηαβίβαζε
αξκνδηνηήησλ ηνπ», ηεο ππ’ αξ. 66843/21.11.2019 Απφθαζεο Γεκάξρνπ Παηξέσλ ζρεηηθή
κε «Μεηαβίβαζε αξκνδηφηεηαο θαη εμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο Σεθκεξησκέλνπ Αηηήκαηνο
Γηαηάθηε» θαη ηεο ππ’ αξ. 66842/21.11.2019 Απφθαζεο Γεκάξρνπ Παηξέσλ ζρεηηθή κε
«Μεηαβίβαζε αξκνδηφηεηαο θαη εμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο Απνθάζεσλ Αλάιεςεο
Τπνρξέσζεο», -ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ,
ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά
ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ,
θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε
ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. -Παξαθαινχκε
φπσο: -1.εγθξίλεηε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. 11/2020 Μειέηεο γηα ηελ
«Πξνκήζεηα νηθνδνκηθψλ πιηθψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ» CPV 44113200-7,24910000-6,
44111700-8, 44831000-4, 14622000-7, 44113620-7,39812500-2, 39714100-1, 44164310-3,
24200000-634913000-0
Κ.Α.
30-6662.00602
ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ
δαπάλεο265.258,94 επξψ (ζπκπ/λνπ Φ.Π.Α. 24%) -2.θαηαξηίζεηε θαη ζπληάμεηε ηνπο φξνπο
εθηέιεζεο ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Γεκφζηνπ Αλνηθηνχ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ πνπ αθνξά
ζηελ ελ ιφγσ Πξνκήζεηα κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηελ ηηκή αλά πιηθφ (ρακειφηεξε ηηκή αλά είδνο)θαη ππνγξάςηε ην
ζρεηηθφ ηεχρνο δηαθήξπμεο. –Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Ζ/Μ θαη Έξγσλ
Τπνδνκήο θ. Υξήζηνο Κνξδάο».Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, έιαβε ππφςε ηελ εηζήγεζε
ηνπ αξκφδηνπ εηζεγεηή Αληηδεκάξρνπ, ηελ αξηζ. 11/2020 κειέηε ηεο Γ/λζεο Έξγσλ
Τπνδνκήο, Σκήκα Απηεπηζηαζίαο Έξγσλ Τπνδνκήο γηα ηελ «Πξνκήζεηα Οηθνδνκηθψλ
Τιηθψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 2020» θαη ην ζρεηηθφ ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
χκθσλα κε:
1. Σν άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άξζξν 40 παξ.1)
2. Σν Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε &
ηζρχεη
3. Σν Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο
(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο»
3
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4. Σν Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο
Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ
ηνπ Π.Γ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 1
5. Σελ παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ
Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ
ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»
6. Σν Κεθάιαην Α΄ ηνπ Ν.4013/2011 (Φ.Δ.Κ. 14/Α’/02-02-2012) «χζηαζε εληαίαο
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ …»
7. Σελ Κ.Τ.Α. Π1/2380 (Φ.Δ.Κ. 3400/Β’/20-12-2012) «Ρχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ
ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Κ.Ζ.Μ.Γ.Ζ.. …»
8. Σν Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε
λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ
ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”
9. Σν Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο” θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15
10. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α΄/08-06-2006)
«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
11. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ87/Β΄/07-06-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο –Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» φπσο
ηζρχεη
12. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3886/30.09.2010 (ΦΔΚ Α΄173) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε
ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ»
13. Σελ Τ.Α. κε αξηζκφ 56902/215/02.06.2017 (Β΄1924) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη
δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)
14. Σελ πεξίπησζε (82) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016 κε ην άξζξν 18 ηνπ
Ν. 4469/2017 (Α 62), ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 379 ηνπ Ν.
4412/2016, φπνπ δηαηεξείηαη ζε ηζρχ ε ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο ηεο
δηαθεξχμεσο δηαγσληζκνχ, θαη’ εθαξκνγή ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ,
ζε κία εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία εθεκεξίδα, ηνπηθή ή ηεο έδξαο ηνπ λνκνχ, έσο
31/12/2020
15. Σν Π.Γ. 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα
έγγξαθα θαη ζηνηρεία”
16. Σν Π.Γ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” φπσο ηζρχεη
17. Σν Π.Γ. 39/2017 (Φ.Δ.Κ. ́64/Α΄/04.05.2017) «Καλνληζκφο εμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ
Πξνζθπγψλ ελψπησλ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ»
18. Σελ κε αξ. 57654/22.05.2017 (ΦΔΚ 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
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19. Σν λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην
λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»
20. Σν λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»
21. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 "ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4412/2016" ηνπ
Ν.4469/2017 (Φ.Δ.Κ. 62/Α'/03.05.2017)
22. Σελ Τ.Α. κε αξηζκφ 2879/2018 (Β΄ 879) «Καζνξηζκφο εκεξήζησλ θαη εβδνκαδηαίσλ
λνκαξρηαθψλ θαη ηνπηθψλ εθεκεξίδσλ πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο
δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ»
23. Σν άξζξν 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο
δηνίθεζεο θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε»
24. 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
25. Σσλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ
ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα
ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ
πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ
αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ
θαη ιακβάλνληαο ππφςε:
1. Σελ κε ππ’ αξηζ. 11/2020 κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Έξγσλ Τπνδνκήο, γηα ηελ
«Προκήζεηα Οηθοδοκηθώλ Τιηθώλ ηοσ Γήκοσ Παηρέφλ 2020» ζσλοιηθού
προϋποιογηζκού δαπάλες 265.258,94 € (ζσκπ/λοσ Φ.Π.Α. 24%)
2. Σε βεβαίσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο επί ηεο 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 2.005 Β/26-10-2020 Απφθαζε
Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΓΑ: ΦΓΜΛΧΞΗ-Γ0Β, ΑΓΑΜ: 20REQ007538784 202010-26) ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηδφκελνπ πνζνχ 20.000,00€ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο
2020, 160.000,00€ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2021, 85.258,94€ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο
2022, ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο CPV: 44113200-7,24910000-6,441117008,44831000-4,14622000-7,44113620-7,39812500-2,39714100-1,441643103,24200000-6
3. Σελ αξηζ. πξση. 50660/30-8-2019 Απφθαζε Γεκάξρνπ Παηξέσλ πεξί «Οξηζκνχ
Αληηδεκάξρσλ θαη Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ηνπ», ηεο ππ’ αξ. 66843/21.11.2019
Απφθαζεο Γεκάξρνπ Παηξέσλ ζρεηηθή κε «Μεηαβίβαζε αξκνδηφηεηαο θαη
εμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο Σεθκεξησκέλνπ Αηηήκαηνο Γηαηάθηε» θαη ηεο ππ’ αξ.
66842/21.11.2019 Απφθαζεο Γεκάξρνπ Παηξέσλ ζρεηηθή κε «Μεηαβίβαζε
αξκνδηφηεηαο θαη εμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο Απνθάζεσλ Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο»,
1)
Δγθρίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ππ’ αξηζ. 11/2020 Μειέηεο ηεο Γ/λζεο Έξγσλ
Τπνδνκήο, Σκήκα Απηεπηζηαζίαο Έξγσλ Τπνδνκήο γηα ηελ «Προκήζεηα οηθοδοκηθώλ
σιηθώλ ηοσ Γήκοσ Παηρέφλ», CPV 44113200-7, 24910000-6, 44111700-8, 44831000-4,
14622000-7, 44113620-7, 39812500-2, 39714100-1, 44164310-3, 24200000-634913000-0
Κ.Α. 30-6662.00602 ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 265.258,94 € (ζπκπ/λνπ Φ.Π.Α.
24% )
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2)
Καηαρηίδεη θαη ζσληάζζεη ηνπο φξνπο εθηέιεζεο ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Γεκφζηνπ
Αλνηθηνχ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ πνπ αθνξά ζηελ ελ ιφγσ Πξνκήζεηα κε θξηηήξην
θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηελ ηηκή
αλά πιηθφ (ρακειφηεξε ηηκή αλά είδνο) θαη σπογράθεη ην ζρεηηθφ ηεχρνο δηαθήξπμεο.

Ο Πρόεδρος
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

Σα σκκεηέτοληα Μέιε
ΦΩΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ
ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ
ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ
ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ
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