
Αξηζκόο 960    

50
ε
 πλεδξίαζε - έθηαθηε 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Παηξέσλ 

ηεο 30
εο

 Γεθεκβξίνπ 2020 

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

  

ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 30
ε
 Γεθεκβξίνπ 2020, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 12:00, 

κεηά απφ γξαπηή επείγνπζα πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε 

αξηζκφ 50/30-12-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηειεδηάζθεςεο έθηαθηε ζπλεδξίαζε 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθχθιην ηνπ 

ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (2) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

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

Αθξηβή ακνχξε-Βαγελά – ηαθηηθφ κέινο, 4] Γεψξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθφ κέινο, 5] 

Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο θαη 6] Αζαλάζηνο Μνδέο - αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. 

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

κέινο, Νηθφιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθφ κέινο, Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 

Ισάλλεο Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο θαη Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθφ κέινο, δελ κεηείραλ 

ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...………………………………………………….. 
(Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζηελ αξρή ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θήξπμε ηε ζπλεδξίαζε 

θαηεπείγνπζα). 

 
 ην ηέινο, ν θ. Πξφεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (2) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «1) Έγθξηζε 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο αξηζ. 31/2020 Μειέηεο ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο & 

Πιεξνθνξηθήο, 2) Έγθξηζε ηνπ 24-12-2020 πξαθηηθνχ ηνπ Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ, 3) Αλάζεζε 

ηεο «Καηεπείγνπζαο Πξνκήζεηαο – MODULE Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ηεο πιαηθφξκαο 

Γήισζεο Γηφξζσζεο Σ.Μ. Αθηλήησλ πξνο ηνπο ΟΣΑ θαη ηεο Δθαξκνγήο ΣΑΠ, ΓΦ, ΓΣ», CPV: 

48900000-7, κε ζπλνιηθφ πνζφ αλάζεζεο 5.580,00 € (ζπκπεξ. ΦΠΑ 24%), κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε ζχκθσλα κε: ην άξζξν 32 παξ.2 πεξ. γ (ρσξίο 

λα πξνθχπηεη ππαηηηφηεηα ηνπ Γήκνπ) θαη ηελ πεξ. ββ (απνπζία αληαγσληζκνχ γηα ηερληθνχο 

ιφγνπο) ηνπ Ν.4412/2016 θαη ην άξζξν 10 ηεο ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ 

(ΦΔΚ A’ 55/11.03.2020) «Καηεπείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε ιεηηνπξγία Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιήςεο κέηξσλ απνθπγήο ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-1», (ζρεηηθφ 

ην αξηζ. 18033/30-12-2020 δηαβηβαζηηθφ ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 18005/29-12-

2020 εηζήγεζε ηνπ Αλη/ξρνπ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηψλ Έξγσλ 

Πξαζίλνπ, Καζαξηφηεηαο Αλαθχθισζεο θαη Μερ/θνχ Δμνπιηζκνχ – Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ- Σκήκα Πξνκεζεηψλ θαη Γεκνπξαζηψλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. 

Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ: 1.Έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο 31/2020 

Μειέηεο ηεο Γ/λζεο  Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο.2.Έγθξηζε ηνπ 24-12-2020  

πξαθηηθνχ  Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ.3.Αλάζεζε ηεο «Καηεπείγνπζαο Πξνκήζεηαο – MODULE 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ηεο πιαηθφξκαο Γήισζεο Γηφξζσζεο Σ.Μ. Αθηλήησλ πξνο ηνπο 

ΟΣΑ θαη ηεο Δθαξκνγήο ΣΑΠ, ΓΦ,ΓΣ», CPV: 48900000-7, κε ζπλνιηθφ πνζφ αλάζεζεο 

5.580,00€ (ζπκπεξ. ΦΠΑ 24%), κε ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε 

δεκνζίεπζε ζχκθσλα κε: ην άξζξν 32 παξ.2 πεξ. γ ( ρσξίο λα πξνθχπηεη ππαηηηφηεηα ηνπ Γήκνπ) 

θαη ηελ πεξ. ββ (απνπζία αληαγσληζκνχ γηα ηερληθνχο ιφγνπο) ηνπ Ν4412/2016 θαη ην άξζξν 10 

ηεο ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ (ΦΔΚ A’ 55/11.03.2020) . Λακβάλνληαο 

ππφςε: *ην άξζξν 206 παξ.1 ηνπ Ν.4555/2018: «Γελ απαηηείηαη απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ γηα ηελ εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο έξγνπ, πξνκήζεηαο ή 

γεληθήο ππεξεζίαο. […]»  *ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010, (ΦΔΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα 

https://www.forin.gr/laws/law/3847/pnp-katepeigonta-metra-antimetwpishs-twn-arnhtikwn-sunepeiwn-ths-emfanishs-tou-korwnoiou-covid-19-kai-ths-anagkhs-periorismou-ths-diadoshs-tou
ΑΔΑ: 6ΓΛΥΩΞΙ-ΚΜΞ
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Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα 

Καιιηθξάηεο», φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4623/2019 

(ΦΔΚ134/Α΄/09,08,2019) θαη φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 14 παξ.1 ηνπ Ν.4625/19 θαη κε ην 

λ.4674/20 άξζξν 10 παξ.4, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ 4623/19 θαη φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 14 παξ.1 ηνπ Ν.4625/19 θαη κε ην λ.4674/20 άξζξν 10 παξ.4. *ηελ 

παξ.2 ηνπ άξζξνπ32 ηνπ Ν.4412/2016: «2. Η δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε 

δεκνζίεπζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη 

ππεξεζηψλ ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο θαησηέξσ πεξηπηψζεηο:  […]β) εάλ ηα έξγα, ηα αγαζά ή νη 

ππεξεζίεο κπνξνχλ λα παξαζρεζνχλ κφλνλ απφ έλαλ ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ θνξέα γηα 

νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο θαησηέξσ ιφγνπο: αα) ζηφρνο ηεο ζχκβαζεο είλαη ε δεκηνπξγία ή 

απφθηεζε κνλαδηθνχ έξγνπ ηέρλεο ή θαιιηηερληθήο εθδήισζεο, ββ) απνπζία αληαγσληζκνχ γηα 

ηερληθνχο ιφγνπο, γγ) πξνζηαζία απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο. Οη εμαηξέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηηο ππνπεξηπηψζεηο ββ' θαη 

γγ' εθαξκφδνληαη κφλν εάλ δελ ππάξρεη εχινγε ελαιιαθηηθή ιχζε ή ππνθαηάζηαην θαη ε απνπζία 

αληαγσληζκνχ δελ είλαη απνηέιεζκα ηερλεηνχ πεξηνξηζκνχ ησλ παξακέηξσλ ηεο ζχκβαζεο» θαη 

γ) ζην κέηξν πνπ είλαη απνιχησο απαξαίηεην, εάλ ιφγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο νθεηιφκελεο ζε 

γεγνλφηα απξφβιεπηα γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή, δελ είλαη δπλαηή ε ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη γηα ηηο αλνηθηέο, θιεηζηέο ή αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε. Οη 

πεξηζηάζεηο πνπ επηθαινχληαη νη αλαζέηνπζεο αξρέο γηα ηελ αηηηνιφγεζε ηεο θαηεπείγνπζαο 

αλάγθεο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα απνξξένπλ απφ δηθή ηνπο επζχλε. *ην άξζξν 54 παξ.7 

ηνπ Ν.4412/2016: «Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζνξίδνληαη θαη εγθξίλνληαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 120 παξ.3» *κε ην άξζξν 10 ηεο ΠΡΑΞΗ 

ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ (ΦΔΚ A’ 55/11.03.2020) Καηεπείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε 

ιεηηνπξγία Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιήςεο κέηξσλ απνθπγήο ηεο δηάδνζεο 

ηνπ θνξσλντνχ COVID-19  *ηελ αξηζ. 31/2020 Μειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνχ 

Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο, Σκήκα Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ,  ζηελ νπνία κεηαμχ άιισλ 

αηηηνινγείηαη ε απνθιεηζηηθφηεηα ηεο ζχκβαζεο θαη σο εθ ηνχηνπ ε αλάζεζή ηεο ζηελ εηαηξεία 

«ΔΓΚΡΙΣΟ GROUP- ΤΝΔΡΓΑΙΑ Α.Δ.» *ηελ ππ’ αξηζ. 735/20-10-2020 (ΑΓΑ: ΧΧ72ΧΞΙ-

ΔΗΓ) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εμεηδηθεχεηαη ε πίζησζε ηεο αλσηέξσ 

θαηεπείγνπζαο πξνκήζεηαο *ηελ κε αξηζ. πξση. 16.861/4-12-2020 Απφθαζε Αλάιεςεο 

Πνιπεηνχο Τπνρξέσζεο:. ΑΑΤ 2.192 Β (ΑΓΑ: 61ΣΥΧΞΙ-ΦΧΦ& ΑΓΑΜ: 20REQ007776235)  

κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δέζκεπζε θαη ε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 5.580,00€ (1,00€ γηα ην 2020 

θαη 5.579,00 γηα 2021) ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00-6495.00016 νηθ. έηνπο 2020. *ηελ αξηζ. πξση. 

58879/9-12-2020 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ θαη 

Γεκνπξαζηψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ πξνο ηελ εηαηξεία «ΔΓΚΡΙΣΟ GROUP- ΤΝΔΡΓΑΙΑ 

Α.Δ.». *ηελ αξηζ. πξση. 59985/16-12-2020 Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά θαη Γηθαηνινγεηηθά Αλάζεζεο, 

ηεο αλσηέξσ εηαηξείαο. *ην απφ 24-12-2020 πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνχ 

νξγάλνπ (απφθ. ΟΔ 626/26-11-2019) πνπ επηζπλάπηεηαη κε ην νπνίν πξνηείλεηαη νκφθσλα  ε 

αλάζεζε ηεο «Καηεπείγνπζαο Πξνκήζεηαο – MODULE Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ηεο 

Πιαηθφξκαο Γήισζεο Γηφξζσζεο Σ.Μ. Αθηλήησλ πξνο ηνπο ΟΣΑ θαη ηεο Δθαξκνγήο ΣΑΠ, ΓΦ, 

ΓΣ», CPV: 4890000-7, πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 5.580,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 

24%,ζηελ εηαηξεία «ΔΓΚΡΙΣΟ ΓΚΡΟΤΠ (GROUP)- ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ Α.Δ.» γηαηί ε πξνζθνξά ηεο είλαη πιήξεο, ζχκθσλε 

κε ηνπο φξνπο, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη εληφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κε αξηζ. 31/2020 

κειέηεο ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο. Χο εθ ηνχηνπ 

παξαθαινχκε φπσο: *Δγθξίλεηε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο 31/2020 Μειέηεο ηεο Γ/λζεο 

Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο.  *Δγθξίλεηε ην απφ 24-12-2020 Πξαθηηθφ ηνπ 

Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο. 

*Απνθαζίζεηε ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ «Καηεπείγνπζα Πξνκήζεηα –MODULE 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ηεο Πιαηθφξκαο Γήισζεο Γηφξζσζεο Σ.Μ. Αθηλήησλ πξνο ηνπ 

ΟΣΑ θαη ηεο Δθαξκνγήο ΣΑΠ, ΓΦ, Γ» γηα ηελ, CPV: 48900000-7, ζηελ εηαηξεία «ΔΓΚΡΙΣΟ 

ΓΚΡΟΤΠ (GROUP) - ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

https://www.forin.gr/laws/law/3847/pnp-katepeigonta-metra-antimetwpishs-twn-arnhtikwn-sunepeiwn-ths-emfanishs-tou-korwnoiou-covid-19-kai-ths-anagkhs-periorismou-ths-diadoshs-tou
https://www.forin.gr/laws/law/3847/pnp-katepeigonta-metra-antimetwpishs-twn-arnhtikwn-sunepeiwn-ths-emfanishs-tou-korwnoiou-covid-19-kai-ths-anagkhs-periorismou-ths-diadoshs-tou
https://www.forin.gr/laws/law/3847/pnp-katepeigonta-metra-antimetwpishs-twn-arnhtikwn-sunepeiwn-ths-emfanishs-tou-korwnoiou-covid-19-kai-ths-anagkhs-periorismou-ths-diadoshs-tou
https://www.forin.gr/laws/law/3847/pnp-katepeigonta-metra-antimetwpishs-twn-arnhtikwn-sunepeiwn-ths-emfanishs-tou-korwnoiou-covid-19-kai-ths-anagkhs-periorismou-ths-diadoshs-tou
ΑΔΑ: 6ΓΛΥΩΞΙ-ΚΜΞ
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ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ Α.Δ.», ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

 

Μνλάδα 

Μέηξεζεο 

 

Πνζόηεηα 

 

 

ΓΑΠΑΝΖ 

Καηεπείγνπζα Πξνκήζεηα – MODULE 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηα  κεηαμχ ηεο 

Πιαηθφξκαο Γήισζεο Γηφξζσζεο Σ.Μ. 

Αθηλήησλ πξνο ηνπο ΟΣΑ θαη ηεο 

Δθαξκνγήο ΣΑΠ, ΓΦ, ΓΣ 

ΣΔΜΑΥΗΟ 1 4.500,00€ 

ύλνιν θαζαξήο αμίαο : 4.500,00 € 

ΦΠΑ 24% :  1.080,00 € 

ύλνιν δαπάλεο : 5.580,00 € 

 

έλαληη ζπλνιηθνχ πνζνχ 5.580,00€ (ζπκπεξ. ΦΠΑ 24%),κε ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο 

ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε (ζχκβαζε θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα), ζχκθσλα κε ζχκθσλα κε: ην 

άξζξν 32 παξ.2 πεξ. γ ( ρσξίο λα πξνθχπηεη ππαηηηφηεηα ηνπ Γήκνπ) θαη ηελ πεξ. ββ (απνπζία 

αληαγσληζκνχ γηα ηερληθνχο ιφγνπο) ηνπ Ν4412/2016 θαη ην άξζξν 10 ηεο ΠΡΑΞΗ 

ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ (ΦΔΚ A’ 55/11.03.2020) Καηεπείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε 

ιεηηνπξγία Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιήςεο κέηξσλ απνθπγήο ηεο δηάδνζεο 

ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 ,γηαηί ε πξνζθνξά ηεο είλαη πιήξεο, ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο, ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη εληφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κε αξηζ. 31/2020 κειέηεο ηεο Γ/λζεο 

Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο, Σκήκα Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ, 

δεδνκέλνπ φηη ε ρξήζε ηνπ ελ ιφγσ ινγηζκηθνχ ζα δηεπθνιχλεη ηνπο δεκφηεο θαη ζα κεηψζεη ηελ 

αλαγθαηφηεηα πξνζέιεπζή ηνπο ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ γηα ηελ εμππεξέηεζή  ηνπο,  

ζην πιαίζην ηεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζεο ηνπ 

Κνξσλντνχ – Covid 19. Ο Αληηδήκαξρνο- Νηθφιανο Αζπξάγθαζνο.- 

 
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν θαη ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ 

εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

 

χκθσλα κε: 

 Σν άξζξν 206 παξ.1 ηνπ Ν.4555/2018: «Γελ απαηηείηαη απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ γηα ηελ εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο έξγνπ, 

πξνκήζεηαο ή γεληθήο ππεξεζίαο. […]»  

 Σν άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010, (ΦΔΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4623/2019 (ΦΔΚ134/Α΄/09,08,2019) 

θαη φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 14 παξ.1 ηνπ Ν.4625/19 θαη κε ην λ.4674/20 άξζξν 

10 παξ.4,  

 Σελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν.4412/2016: «2.Η δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο 

πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, 

πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο θαησηέξσ πεξηπηψζεηο:  […]β) εάλ ηα 

έξγα, ηα αγαζά ή νη ππεξεζίεο κπνξνχλ λα παξαζρεζνχλ κφλνλ απφ έλαλ ζπγθεθξηκέλν 

νηθνλνκηθφ θνξέα γηα νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο θαησηέξσ ιφγνπο: αα) ζηφρνο ηεο ζχκβαζεο 

είλαη ε δεκηνπξγία ή απφθηεζε κνλαδηθνχ έξγνπ ηέρλεο ή θαιιηηερληθήο εθδήισζεο, ββ) 

απνπζία αληαγσληζκνύ γηα ηερληθνύο ιόγνπο, γγ) πξνζηαζία απνθιεηζηηθψλ 

δηθαησκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο. Οη 

εμαηξέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηηο ππνπεξηπηψζεηο ββ' θαη γγ' εθαξκφδνληαη κφλν εάλ δελ 

ππάξρεη εχινγε ελαιιαθηηθή ιχζε ή ππνθαηάζηαην θαη ε απνπζία αληαγσληζκνχ δελ είλαη 
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απνηέιεζκα ηερλεηνχ πεξηνξηζκνχ ησλ παξακέηξσλ ηεο ζχκβαζεο» θαη γ) ζην κέηξν πνπ 

είλαη απνιύησο απαξαίηεην, εάλ ιόγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο νθεηιόκελεο ζε 

γεγνλόηα απξόβιεπηα γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή, δελ είλαη δπλαηή ε ηήξεζε ησλ 

πξνζεζκηώλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο αλνηθηέο, θιεηζηέο ή αληαγσληζηηθέο 

δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε. Οη πεξηζηάζεηο πνπ επηθαινύληαη νη αλαζέηνπζεο 

αξρέο γηα ηελ αηηηνιόγεζε ηεο θαηεπείγνπζαο αλάγθεο δελ πξέπεη ζε θακία 

πεξίπησζε λα απνξξένπλ από δηθή ηνπο επζύλε. 

 Σν άξζξν 54 παξ.7 ηνπ Ν.4412/2016: «Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζνξίδνληαη θαη 

εγθξίλνληαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 120 

παξ.3» 

 Σν άξζξν 10 ηεο ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ (ΦΔΚ A’ 

55/11.03.2020) Καηεπείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε ιεηηνπξγία Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ιήςεο κέηξσλ απνθπγήο ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19  

 

θαη ιακβάλνληαο ππφςηλ: 

 Σελ αξηζ. 31/2020 Μειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο & 

Πιεξνθνξηθήο, Σκήκα Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ,  ζηελ νπνία κεηαμύ άιισλ 

αηηηνινγείηαη ε απνθιεηζηηθόηεηα ηεο ζύκβαζεο θαη σο εθ ηνχηνπ ε αλάζεζή ηεο ζηελ 

εηαηξεία «ΔΓΚΡΙΣΟ GROUP- ΤΝΔΡΓΑΙΑ Α.Δ.» 

 Σελ ππ’ αξηζ. 735/20-10-2020 (ΑΓΑ: ΩΩ72ΩΞΗ-ΔΖΓ) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εμεηδηθεχεηαη ε πίζησζε ηεο αλσηέξσ θαηεπείγνπζαο πξνκήζεηαο 

 Σελ κε αξηζ. πξση. 16.861/4-12-2020 Απφθαζε Αλάιεςεο Πνιπεηνχο Τπνρξέσζεο:. 

ΑΑΤ 2.192 Β (ΑΓΑ: 61ΣΥΧΞΙ-ΦΧΦ & ΑΓΑΜ: 20REQ007776235)  κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ε δέζκεπζε θαη ε δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ 5.580,00€ (1,00 € γηα ην 2020 θαη 

5.579,00 γηα 2021) ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00-6495.00016 νηθ. έηνπο 2020. 

 Σελ αξηζ. πξση. 58879/9-12-2020 Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ηνπ 

Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ θαη Γεκνπξαζηψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ πξνο ηελ εηαηξεία 

«ΔΓΚΡΙΣΟ GROUP- ΤΝΔΡΓΑΙΑ Α.Δ.». 

 Σελ αξηζ. πξση. 59985/16-12-2020 Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά θαη Γηθαηνινγεηηθά 

Αλάζεζεο, ηεο αλσηέξσ εηαηξείαο. 

 Σν απφ 24-12-2020 πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ (απφθ. 

ΟΔ 626/26-11-2019) πνπ επηζπλάπηεηαη κε ην νπνίν πξνηείλεηαη νκφθσλα  ε αλάζεζε ηεο 

«Καηεπείγνπζαο Πξνκήζεηαο – MODULE Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο κεηαμχ ηεο Πιαηθφξκαο 

Γήισζεο Γηφξζσζεο Σ.Μ. Αθηλήησλ πξνο ηνπο ΟΣΑ θαη ηεο Δθαξκνγήο ΣΑΠ, ΓΦ, ΓΣ», 

CPV: 4890000-7, πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 5.580,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 

24%,ζηελ εηαηξεία «ΔΓΚΡΙΣΟ ΓΚΡΟΤΠ (GROUP)- ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ Α.Δ.» γηαηί ε πξνζθνξά ηεο είλαη πιήξεο, 

ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη εληφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κε 

αξηζ. 31/2020 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο  

 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή: 

  

 Δγθξίλεη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. 31/2020 Μειέηεο ηεο Γ/λζεο 

Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο,  γηα ηελ θαηεπείγνπζα Πξνκήζεηα – 

MODULE Γηαιεηηνπξγηθφηεηα,  κεηαμχ ηεο πιαηθφξκαο Γήισζεο Γηφξζσζεο Σ.Μ. 

Αθηλήησλ πξνο ηνπο ΟΣΑ θαη ηεο Δθαξκνγήο ΣΑΠ, ΓΦ, ΓΣ», CPV: 48900000-7, κε 

ζπλνιηθφ πνζφ αλάζεζεο 5.580,00 € (ζπκπεξ. ΦΠΑ 24%).  

 Δγθξίλεη ην από 24-12-2020 Πξαθηηθφ ηνπ Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ ηεο Γ/λζεο 

Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο.  

Αλαζέηεη ηε ζχκβαζε γηα ηελ θαηεπείγνπζα πξνκήζεηα –MODULE Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο,  

κεηαμχ ηεο Πιαηθφξκαο Γήισζεο Γηφξζσζεο Σ.Μ. Αθηλήησλ πξνο ηνπ ΟΣΑ θαη ηεο 

Δθαξκνγήο ΣΑΠ, ΓΦ, Γ, γηα ηελ CPV: 48900000-7, ζηελ εηαηξεία «ΔΓΚΡΗΣΟ ΓΚΡΟΤΠ 

https://www.forin.gr/laws/law/3847/pnp-katepeigonta-metra-antimetwpishs-twn-arnhtikwn-sunepeiwn-ths-emfanishs-tou-korwnoiou-covid-19-kai-ths-anagkhs-periorismou-ths-diadoshs-tou
https://www.forin.gr/laws/law/3847/pnp-katepeigonta-metra-antimetwpishs-twn-arnhtikwn-sunepeiwn-ths-emfanishs-tou-korwnoiou-covid-19-kai-ths-anagkhs-periorismou-ths-diadoshs-tou
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(GROUP) - ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

Α.Δ.», έλαληη ζπλνιηθνύ πνζνύ 5.580,00€ (ζπκπεξ. ΦΠΑ 24%), ζχκθσλα κε ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 

 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

 

Μνλάδα 

Μέηξεζεο 

 

Πνζόηεηα 

 

 

ΓΑΠΑΝΖ 

Καηεπείγνπζα Πξνκήζεηα – 

MODULE Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο 

κεηαμχ ηεο Πιαηθφξκαο Γήισζεο 

Γηφξζσζεο Σ.Μ. Αθηλήησλ πξνο 

ηνπο ΟΣΑ θαη ηεο Δθαξκνγήο ΣΑΠ, 

ΓΦ, ΓΣ 

ΣΔΜΑΥΗΟ 1 4.500,00€ 

ύλνιν θαζαξήο αμίαο : 4.500,00 € 

ΦΠΑ 24% :  1.080,00 € 

ύλνιν δαπάλεο : 5.580,00 € 

 

 

κε ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε (ζχκβαζε θαη’ 

απνθιεηζηηθφηεηα), ζχκθσλα κε ζχκθσλα κε: ην άξζξν 32 παξ.2 πεξ. γ (ρσξίο λα πξνθχπηεη 

ππαηηηφηεηα ηνπ Γήκνπ) θαη ηελ πεξ. ββ (απνπζία αληαγσληζκνχ γηα ηερληθνχο ιφγνπο) ηνπ 

Ν4412/2016 θαη ην άξζξν 10 ηεο ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ (ΦΔΚ A’ 

55/11.03.2020) Καηεπείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε ιεηηνπξγία Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηώλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ιήςεο κέηξσλ απνθπγήο ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19, 

 

γηαηί ε πξνζθνξά ηεο είλαη πιήξεο, ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

θαη εληφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κε αξηζ. 31/2020 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, 

Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο, Σκήκα Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ, δεδνκέλνπ φηη ε ρξήζε 

ηνπ ελ ιφγσ ινγηζκηθνχ ζα δηεπθνιχλεη ηνπο δεκφηεο θαη ζα κεηψζεη ηελ αλαγθαηφηεηα 

πξνζέιεπζή ηνπο ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ γηα ηελ εμππεξέηεζή  ηνπο,  ζην πιαίζην 

ηεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζεο ηνπ Κνξσλντνχ – Govid 

19.  

 

 

 
        Ο Πξόεδξνο                                    Σα πκκεηέρνληα Μέιε 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΜΟΓΔ 
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