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Απιθμόρ  288    

17
η
 ςνεδπίαζη  

Οικονομικήρ Δπιηποπήρ Γήμος Παηπέυν 

ηηρ 19
ηρ

 Μαΐος 2020 

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

  

ηελ Πάηξα ζήκεξα, ηην 19
η
 Μαΐος 2020, εκέξα Σπίηη θαη ώπα 12:00, κεηά απφ 

γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 17/15-5-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζυ ηηλεδιάζκετηρ ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ 

Δπιηποπήρ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ αξηζ. 55/11-3-2020 ΦΔΚ, ζην νπνίν 

δεκνζηεχζεθε ε Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγονηα μέηρα ανηιμεηώπιζης 

ηων αρνηηικών ζσνεπειών ηης εμθάνιζης ηοσ κορωναϊού COVID – 19 και ηης ανάγκης 

περιοριζμού ηης διάδοζής ηοσ», ηελ αξηζ. 40/31-3-2020 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ «Ενημέρωζη για ηην εθαρμογή ηοσ κανονιζηικού πλαιζίοσ ανηιμεηώπιζης ηοσ 

κορωνοϊού COVID-19, αναθορικά με ηην οργάνωζη και λειηοσργία ηων δήμων» ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ 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] 

Ησάλλεο Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, 6] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθφ κέινο, 7] Αζαλάζηνο 

Μνδέο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, 8] Θεφδσξνο Σνπιγαξίδεο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, 9] 

Αζαλάζηνο Αζαλαζφπνπινο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο θαη 10] Θεφδσξνο Ξπιηάο – 

αλαπιεξσκαηηθφ κέινο.  

Ο θ. Θεφδσξνο Σνπιγαξίδεο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηε 

ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 7
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (Αξηζκφο 

απνθάζεσο 289/2020). 

Ο θ. Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 8
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (Αξηζκφο απνθάζεσο 290/2020). 

Ο θ. Ησάλλεο Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 9
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (Αξηζκφο απνθάζεσο 291/2020). 

Οη θ.θ. Φψηηνο Γεκαθφπνπινο, Ηνπιία Γηαλληηζνπνχινπ, Παλαγηψηεο Μειάο, 

Νηθφιανο Παπαδεκάηνο θαη Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθά κέιε δελ ζπκκεηείραλ ζηε 

ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

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

ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...………………………………………………….. 
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο, ζέηεη ππ’ φςηλ ησλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην 

αξηζ. (6) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «1) Έγθξηζε: α) Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηεο αξηζ. 

10/2020 κειέηεο, β) Σεο πξνζθπγήο ζηελ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε 

"απνπζία αληαγσληζκνχ γηα ηερληθνχο ιφγνπο", γ) Σνπ απφ 05-05-2020 Πξαθηηθνχ ηνπ αξκνδίνπ 

Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο θαη 2) 

Απεπζείαο αλάζεζε γηα ηελ "Πξνκήζεηα & Δγθαηάζηαζε Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Γηθαζηηθψλ 

Τπνζέζεσλ" – CPV: 48900000-7», (ζρεηηθφ ην αξηζ. 5642/15-5-2020 δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ. 

Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 5613/14-5-2020 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:΄΄Έγθξηζε Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ, ηεο αξηζ. 10/2020 κειέηεο, Έγθξηζε 

πξνζθπγήο ζηελ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε "απνπζία αληαγσληζκνχ γηα 

ηερληθνχο ιφγνπο", Έγθξηζε ηνπ απφ 05-05-2020 Πξαθηηθνχ ηνπ αξκνδίνπ Γλσκνδνηηθνχ 

Οξγάλνπ ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο θαη απφθαζε απεπζείαο 

αλάζεζεο γηα ηελ "Πξνκήζεηα & Δγθαηάζηαζε Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Γηθαζηηθψλ Τπνζέζεσλ" 
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– CPV: 48900000-7΄΄ - 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 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019 (ΦΔΚ 134/Α΄/09.08.2019) 

θαη κε ηελ παξ. 4α ηνπ Ν.4674/2020 (ΦΔΚ 53/Α΄/11.03.2020) «ηξαηεγηθή αλαπηπμηαθή 

πξννπηηθή ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ξχζκηζε δεηεκάησλ αξκνδηφηεηαο 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 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 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. 

[…]» -*Σελ κε αξηζ. πξση. 50660/30.08.2019 (ΑΓΑ:ΦΔΞΜΧΞΗ-ΡΤ4) απφθαζε Γεκάξρνπ 

Παηξέσλ πεξί «Οξηζκφ Αληηδεκάξρσλ θαη Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ηνπ». -*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 αξηζ. 

162/10-03-2020 (ΑΓΑ:6ΦΒΕΧΞΗ-8Κ9) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ 

εμεηδίθεπζε ηνπ πνζνχ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ είθνζη επξψ (3.720,00 €) γηα ηελ 

"Πξνκήζεηα & Δγθαηάζηαζε Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Γηθαζηηθψλ Τπνζέζεσλ" ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 10-7134.00006 "Πξνκήζεηα Λνγηζκηθνχ (Δθαξκνγέο, άδεηεο ρξήζεο ιεηηνπξγηθψλ 

ζπζηεκάησλ θ.ι.π.)" εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020. -*Σελ αλάγθε γηα ηελ 

"Πξνκήζεηα & Δγθαηάζηαζε Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Γηθαζηηθψλ Τπνζέζεσλ" - CPV: 48900000-

7 ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ βάζεη ηνπ αξηζ. 3522/13-03-2020 Πξσηνγελνχο Αηηήκαηνο κε ΑΓΑΜ: 

20REQ006431142 2020-03-13 ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ ηεο Γ/λζεο 

Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο θαη ηεο αξηζ. 10/2020 κειέηεο γηα ηελ 

"Απεπζείαο αλάζεζε ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο ζηελ εηαηξεία ΔΓΚΡΗΣΟ ΓΚΡΟΤΠ (GROUP) 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Α.Δ. γηα ιφγνπο 

ζπκβαηφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο ηεο ππφ πξνκήζεηαο εθαξκνγήο κε ηελ ήδε ππάξρνπζα εθαξκνγή 

ηεο Πιαηθφξκαο Ζιεθηξνληθήο Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ – Δθαξκνγή ηνπ Πξσηφθνιινπ ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ. -*Σελ ππ’ αξηζ. 10/2020 Μειέηε ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ ηεο 

Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ "Πξνκήζεηα & Δγθαηάζηαζε 

Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Γηθαζηηθψλ Τπνζέζεσλ" - CPV: 48900000-7 κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, (ρακειφηεξε ηηκή). -*Σν 

ππ’ αξηζ. 3522/13-03-2020 Πξσηνγελέο Αίηεκα κε ΑΓΑΜ: 20REQ006431142 2020-03-13. -*Σν 
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ηεθκεξησκέλν αίηεκα ηνπ δηαηάθηε κε αξηζ. πξση.: 3633/18-03-2020 πξνο ηνλ Πξντζηάκελν 

Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ. -*Σελ Α.Α.Τ. κε αξηζ. 896 Β/2020 (ΑΓΑ: ΦΔΛ8ΧΞΗ-8ΦΔ) 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 80/2016 γηα έγθξηζε πίζησζεο χςνπο 3.720,00 € 

ζηνλ Κ.Α.Δ. 10-7134.00006 (Ίδηνη Πφξνη) νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020. -*Σελ βεβαίσζε ηνπ 

Πξντζηακέλνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο επί ηεο αλσηέξσ πξφηαζεο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο 

γηα ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ πνζνχ, ηελ ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 4 

ηνπ Π.Γ. 80/2016 θαη ηε δέζκεπζε ζην νηθείν κεηξψν δεζκεχζεσλ ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο κε 

α/α 896 Β (ΑΓΑ: ΦΔΛ8ΧΞΗ-8ΦΔ), -*Σν εγθεθξηκέλν αίηεκα κε ΑΓΑΜ: 20REQ006519437 

2020-04-03 θαη ΑΓΑ: ΦΔΛ8ΧΞΗ-8ΦΔ. -8Σελ ππ’ αξηζ. 14601/15-04-2020 πξφζθιεζε πξνο ηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα ΔΓΚΡΗΣΟ ΓΚΡΟΤΠ (GROUP) ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Α.Δ. κε ηνλ δηαθξηηφ ηίηιν " ΔΓΚΡΗΣΟ GROUP -  

ΤΝΔΡΓΑΗΑ Α.Δ." γηα ηελ "Πξνκήζεηα & Δγθαηάζηαζε Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Γηθαζηηθψλ 

Τπνζέζεσλ" - CPV: 48900000-7 ε νπνία εζηάιε κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζηηο 15-04-2020 

απφ ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ & Γεκνπξαζηψλ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ. -*Σελ κε αξηζ. 

πξση. 14642/16-04-2020 εκπξφζεζκε ππνβιεζείζα πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο ΔΓΚΡΗΣΟ 

ΓΚΡΟΤΠ (GROUP) ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 

Α.Δ. κε ηνλ δηαθξηηφ ηίηιν "ΔΓΚΡΗΣΟ GROUP - ΤΝΔΡΓΑΗΑ Α.Δ." ζπλνδεπφκελε κε ηα 

θάησζη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο – αλάζεζεο: -*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. 4648/22-04-2020 δηαβίβαζε ηνπ θχξηνπ θαθέινπ πξνζθνξάο ηνπ ζπκκεηέρνληα 

νηθνλνκηθνχ θνξέα κε αξ. πξση.: 14642/16-04-2020 καδί κε ην θπζηθφ θάθειν ηεο δηαγσληζηηθήο 

δηαδηθαζίαο ζην αλσηέξσ γλσκνδνηηθφ φξγαλν. -*Σν απφ 05-05-2020 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 πξνηάζεθε νκφθσλα: -*Ζ πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληα νηθνλνκηθνχ θνξέα 

ΔΓΚΡΗΣΟ ΓΚΡΟΤΠ (GROUP) ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Α.Δ. κε αξηζ. πξση. 14642/16-04-2020 γηα ηελ "Πξνκήζεηα & Δγθαηάζηαζε 

Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Γηθαζηηθψλ Τπνζέζεσλ" - CPV: 48900000-7 πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 

3.720,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24% είλαη πιήξεο, ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο, ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη εληφο πξνυπνινγηζκνχ ηεο αξηζ. 10/2020 κειέηεο ηεο Γ/λζεο 

Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο θαη σο εθ’ ηνχηνπ πξνηείλεηαη σο νξηζηηθφο 

αλάδνρνο. -*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 ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 10/2020 

κειέηεο ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ "Πξνκήζεηα & 

Δγθαηάζηαζε Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Γηθαζηηθψλ Τπνζέζεσλ" - CPV: 48900000-7 (παξ.7 άξζξν 

54 ηνπ Ν.4412/2016). - 2. Δγθξίλεηε ηελ πξνζθπγή ζηελ 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 απεπζείαο αλάζεζε "Πξνκήζεηα & Δγθαηάζηαζε 

Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Γηθαζηηθψλ Τπνζέζεσλ" - CPV: 48900000-7 (άξζξα 116 & 32 ηνπ 

Ν.4412/2016) κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

κφλν βάζεη ηηκήο, (ρακειφηεξε ηηκή). - 3. Δγθξίλεηε ην απφ 05-05-2020 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 "Πξνκήζεηα & 
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Δγθαηάζηαζε Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Γηθαζηηθψλ Τπνζέζεσλ" - CPV: 48900000-7. - 4. 

Απνθαζίζεηε ηελ απεπζείαο αλάζεζε κεηά απφ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο 

ρσξίο δεκνζίεπζε ζηελ εηαηξεία ΔΓΚΡΗΣΟ ΓΚΡΟΤΠ (GROUP) ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Α.Δ. κε ηνλ δηαθξηηφ ηίηιν 

"ΔΓΚΡΗΣΟ GROUP -  ΤΝΔΡΓΑΗΑ Α.Δ." γηα ηελ "Πξνκήζεηα & Δγθαηάζηαζε Δθαξκνγήο 

Γηαρείξηζεο Γηθαζηηθψλ Τπνζέζεσλ" - CPV: 48900000-7 γηα ιφγνπο ζπκβαηφηεηαο θαη 

ζπλεξγαζίαο ηεο ππφ πξνκήζεηαο εθαξκνγήο κε ηελ ήδε ππάξρνπζα εθαξκνγή ηεο Πιαηθφξκαο 

Ζιεθηξνληθήο Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ – Δθαξκνγή ηνπ Πξσηφθνιινπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 

"απνπζία αληαγσληζκνχ γηα ηερληθνχο ιφγνπο", θαζψο ε Πιαηθφξκα Ζιεθηξνληθήο Γηαρείξηζεο 

Δγγξάθσλ πνπ ήδε ππάξρεη θαηαζθεπάζηεθε απφ ηελ εηαηξία "ΔΓΚΡΗΣΟ GROUP -  

ΤΝΔΡΓΑΗΑ Α.Δ." ε νπνία δηαζέηεη θαη ηελ απαηηνχκελε ηερλνγλσζία ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ, εμεηδηθεπκέλνπο, εγθεθξηκέλνπο πξνγξακκαηηζηέο/ αλαιπηέο θαη έκπεηξνπο 

ηερληθνχο ζπκβνχινπο, νη νπνίνη ζα κπνξέζνπλ λα ζπλδέζνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ λέα ππφ 

πξνκήζεηα εθαξκνγή Γηαρείξηζεο Γηθαζηηθψλ Τπνζέζεσλ κε ηελ ήδε ππάξρνπζα Δθαξκνγή ηνπ 

Πξσηφθνιινπ ζχκθσλα κε ηελ ππνπεξ. ββ) πεξηπη. β΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 

4412/2016 θξίλνληαο ηελ πξνζθνξά ηεο εληφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ζχκθσλε κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο αξηζκ. 10/2020 κειέηεο θαζψο επίζεο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά 

Καηαθχξσζεο – Αλάζεζεο (απνδεηθηηθά κέζα άξζξν 80 ηνπ Ν.4412/2016) πνπ θαηαηέζεθαλ ήηαλ 

πιήξε θαη ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπεη ην άξζξν 8ν ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ ηεο αξηζκ. 

10/2020 κειέηεο θαη ζχκθσλα κε ηνλ θάησζη πίλαθα: - 

 

α/α 

 

Πεξηγξαθή  

 

Μνλάδα 

Μέηξεζεο 

 

Πνζφηεηα 

Σηκή 

Μνλάδαο 

 

Γαπάλε ζε € 

ρσξίο Φ.Π.Α. 

 

1. 
Πξνκήζεηα Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο 

Γηθαζηηθψλ Τπνζέζεσλ 
Tεκάρην 1 

 

2.200,00 € 

 

2.200,00 € 

2 
Δγθαηάζηαζε, παξακεηξνπνίεζε & 

εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ 
Τπεξεζία 1 800,00 € 800,00 € 

χλνιν: 3.000,00 € 

Φ.Π.Α. 24%: 720,00 € 

πλνιηθή δαπάλε: 3.720,00 € 

-5. Ο ρξφλνο δηάξθεηαο ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο ζα είλαη γηα δπν (2) κήλεο απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. - 6. Ζ παξάδνζε θαη εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο ζα 

γίλεη ζην Σκήκα Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο Ννκηθψλ πκβνχισλ ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθψλ 

Τπεξεζηψλ θαη ζην Γξαθείν Ννκηθψλ πκβνχισλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (Σαρ. Γ/λζε: Μαηδψλνο 

147 – 3
νο

 Όξνθνο, Σ.Κ.26221 Πάηξα). - 7. Ζ παξαιαβή ηεο εθαξκνγήο (άξζξν 208 ηνπ 

Ν.4412/2016) γίλεηαη απφ ηηο αξκφδηεο επηηξνπέο ηεο παξαγξάθνπ 11 εδάθην β΄ ηνπ άξζξνπ 221 

θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ νξηζηηθήο παξαιαβήο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή 

παξαθνινχζεζεο παξαιαβήο πξνκήζεηαο ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο θαη 

Πιεξνθνξηθήο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηνλ θαζνξηδφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν (άξζξν 209 

ηνπ Ν.4412/2016). - 8. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη: - i) λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ 

πξνκήζεηα, ηελ απνζήθε ππνδνρήο ησλ εηδψλ (Σαρ. Γ/λζε: Αγίνπ Γηνλπζίνπ 12, Σ.Κ.26223, 

Πάηξα), θαη ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο παξαιαβήο πξνκήζεηαο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ 

πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην είδνο, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα (άξζξν 206 

παξ.6 ηνπ Ν.4412/ 2016). - Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή ησλ εηδψλ δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηηο 

ζπκβαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ε επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο πξνκήζεηαο 

κπνξεί λα πξνηείλεη ή ηελ ηέιεηα απφξξηςε ή ηελ κεξηθή απηήο ή ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ ή ιεηηνπξγηθψλ αλσκαιηψλ θαηά ηελ παξαιαβή ή ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. Ο 

αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο πξνηάζεηο ηεο επηηξνπήο, εληφο ηεο απφ ηεο ίδηαο 

νξηδφκελεο πξνζεζκίαο θαη λα αληηθαηαζηήζεη ηελ εθαξκνγή ρσξίο θακία επηβάξπλζε γηα ηελ 
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αλαζέηνπζα αξρή θαηά ην ζηάδην παξαιαβήο ή θαηά ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηεο (άξζξν 213 ηνπ 

Ν.4412/2016) θαη - ii) λα αληαπνθξίλεηαη πιήξσο: -*ζηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

ηεο ππ’ αξηζ. 10/2020 κειέηεο πνπ ζπληάρζεθε απφ ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ ηεο 

Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαζψο θαη -*ζηελ 

απφ 16-04-2020 πξνζθνξά ηνπ. - 9. 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. - 

10. Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη γηα ην 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά: - α) 

ηελ νξηζηηθή, πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο (πξσηφθνιιν νξηζηηθήο, 

πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο), - β) ηελ έθδνζε ησλ αλαγθαίσλ παξαζηαηηθψλ πσιήζεσλ - 

ηηκνιφγην απφ ηνλ πξνκεζεπηή, - γ) ηελ έθδνζε απνδεηθηηθνχ εηζαγσγήο ησλ εηδψλ ζηελ 

απνζήθε, - δ) ηελ πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθνχ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο 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, είδε ηελ εηζήγεζή ηνπ αξκφδηνπ 

εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη ην απφ 5-5-2020 Πξαθηηθφ ηνπ Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ γηα ηελ 

«Πξνκήζεηα & Δγθαηάζηαζε Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Γηθαζηηθψλ Τπνζέζεσλ», 

 

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 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 (άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019 θαη άξζξν 10 παξ. 4 ηνπ 

Ν.4674/2020) 

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 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. Σνπ 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 
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πεξηπη. β΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32 "άξζξν 32 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ" ηνπ 

Ν.4412/2016. 

 

θαη ιακβάλνληαο ππφςε: 

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. Σελ κε αξηζ. πξση. 50660/30.08.2019 (ΑΓΑ:ΦΔΞΜΧΞΗ-ΡΤ4) απφθαζε Γεκάξρνπ 

Παηξέσλ πεξί «Οξηζκφ Αληηδεκάξρσλ θαη Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ηνπ» 

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 αξηζ. 162/10-03-2020 (ΑΓΑ:6ΦΒΕΧΞΗ-8Κ9) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ζρεηηθά κε ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ πνζνχ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ είθνζη επξψ 

(3.720,00 €) γηα ηελ "Πξνκήζεηα & Δγθαηάζηαζε Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Γηθαζηηθψλ 

Τπνζέζεσλ" ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 10-7134.00006 "Πξνκήζεηα Λνγηζκηθνχ (Δθαξκνγέο, 

άδεηεο ρξήζεο ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ θ.ι.π.)" εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 

6. Σελ αλάγθε γηα ηελ "Πξνκήζεηα & Δγθαηάζηαζε Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Γηθαζηηθψλ 

Τπνζέζεσλ" - CPV: 48900000-7 ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ βάζεη ηνπ αξηζ. 3522/13-03-2020 

Πξσηνγελνχο Αηηήκαηνο κε ΑΓΑΜ: 20REQ006431142 2020-03-13 ηνπ Σκήκαηνο 

Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο & 

Πιεξνθνξηθήο θαη ηεο αξηζκ. 10/2020 κειέηεο γηα ηελ "Απεπζείαο αλάζεζε ηεο αλσηέξσ 

ππεξεζίαο ζηελ εηαηξεία ΔΓΚΡΗΣΟ ΓΚΡΟΤΠ (GROUP) ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Α.Δ. γηα ιφγνπο 

ζπκβαηφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο ηεο ππφ πξνκήζεηαο εθαξκνγήο κε ηελ ήδε ππάξρνπζα 

εθαξκνγή ηεο Πιαηθφξκαο Ζιεθηξνληθήο Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ – Δθαξκνγή ηνπ 

Πξσηφθνιινπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 

7. Σελ ππ’ αξηζ. 10/2020 Μειέηε ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ ηεο Γ/λζεο 

Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ "Πξνκήζεηα & Δγθαηάζηαζε 

Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Γηθαζηηθψλ Τπνζέζεσλ" - CPV: 48900000-7 κε θξηηήξην 

αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, 

(ρακειφηεξε ηηκή) 

8. Σν ππ’ αξηζ. 3522/13-03-2020 Πξσηνγελέο Αίηεκα κε ΑΓΑΜ: 20REQ006431142 2020 

03-13 

9. Σν ηεθκεξησκέλν αίηεκα ηνπ δηαηάθηε κε αξηζ. πξση.: 3633/18-03-2020 πξνο ηνλ 

Πξντζηάκελν Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

10. Σελ Α.Α.Τ. κε αξηζ. 896 Β/2020 (ΑΓΑ: ΦΔΛ8ΧΞΗ-8ΦΔ) ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1α ηνπ 

άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 80/2016 γηα έγθξηζε πίζησζεο χςνπο 3.720,00 € ζηνλ Κ.Α.Δ. 10-

7134.00006 (Ίδηνη Πφξνη) νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 

11. Σελ βεβαίσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο επί ηεο αλσηέξσ πξφηαζεο 

Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο γηα ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ πνζνχ, ηελ ζπλδξνκή ησλ 

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

κεηξψν δεζκεχζεσλ ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο κε α/α 896 Β (ΑΓΑ: ΦΔΛ8ΧΞΗ-8ΦΔ) 

12. Σν εγθεθξηκέλν αίηεκα κε ΑΓΑΜ: 20REQ006519437 2020-04-03 θαη ΑΓΑ: ΦΔΛ8ΧΞΗ-

8ΦΔ 

13. Σελ ππ’ αξηζ. 14601/15-04-2020 πξφζθιεζε πξνο ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ΔΓΚΡΗΣΟ 

ΓΚΡΟΤΠ (GROUP) ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Α.Δ. κε ηνλ δηαθξηηφ ηίηιν " ΔΓΚΡΗΣΟ GROUP -  ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

Α.Δ." γηα ηελ "Πξνκήζεηα & Δγθαηάζηαζε Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Γηθαζηηθψλ 
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Τπνζέζεσλ" - CPV: 48900000-7 ε νπνία εζηάιε κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζηηο 15-04-

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

14. Σελ κε αξηζ. πξση. 14642/16-04-2020 εκπξφζεζκε ππνβιεζείζα πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο 

ΔΓΚΡΗΣΟ ΓΚΡΟΤΠ (GROUP) ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Α.Δ. κε ηνλ δηαθξηηφ ηίηιν "ΔΓΚΡΗΣΟ 

GROUP - ΤΝΔΡΓΑΗΑ Α.Δ." ζπλνδεπφκελε κε ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

θαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο – αλάζεζεο 

15. 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 

16. Σελ κε αξηζ. 4648/22-04-2020 δηαβίβαζε ηνπ θχξηνπ θαθέινπ πξνζθνξάο ηνπ 

ζπκκεηέρνληα νηθνλνκηθνχ θνξέα κε αξ. πξση.: 14642/16-04-2020 καδί κε ην θπζηθφ 

θάθειν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ζην αλσηέξσ γλσκνδνηηθφ φξγαλν 

17. Σν απφ 05-05-2020 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 βάζεη ηνπ νπνίνπ 

πποηάθηκε ομόθυνα: 

► Ζ πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληα νηθνλνκηθνχ θνξέα ΔΓΚΡΗΣΟ ΓΚΡΟΤΠ (GROUP) 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Α.Δ. κε αξηζ. 

πξση. 14642/16-04-2020 γηα ηελ "Πξνκήζεηα & Δγθαηάζηαζε Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο 

Γηθαζηηθψλ Τπνζέζεσλ" - CPV: 48900000-7, πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 3.720,00 €, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24% είλαη πιήξεο, ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο, ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη εληφο πξνυπνινγηζκνχ ηεο αξηζ. 10/2020 κειέηεο ηεο Γ/λζεο 

Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο θαη σο εθ’ ηνχηνπ πξνηείλεηαη σο 

οπιζηικόρ ανάδοσορ 
18. 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. 

 

1] Δγκπίνει ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. 10/2020 κειέηεο ηεο Γ/λζεο 

Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ "Πξνκήζεηα & Δγθαηάζηαζε 

Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Γηθαζηηθψλ Τπνζέζεσλ" - CPV: 48900000-7 (παξ.7 άξζξν 54 ηνπ 

Ν.4412/2016). 

 

2]  Δγκπίνει ηελ πξνζθπγή ζηελ 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 απεπζείαο αλάζεζε γηα ηελ «Πξνκήζεηα & Δγθαηάζηαζε Δθαξκνγήο 

Γηαρείξηζεο Γηθαζηηθψλ Τπνζέζεσλ"»- CPV: 48900000-7 (άξζξα 116 & 32 ηνπ Ν.4412/2016) κε 

θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, 

(ρακειφηεξε ηηκή).  

 

3] Δγκπίνει ην απφ 05-05-2020 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 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 "Πξνκήζεηα & Δγθαηάζηαζε Δθαξκνγήο 

Γηαρείξηζεο Γηθαζηηθψλ Τπνζέζεσλ" - CPV: 48900000-7. 
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4] Δγκπίνει ηελ απεπζείαο αλάζεζε κεηά απφ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε γηα ηελ «Ππομήθεια & Δγκαηάζηαζη Δθαπμογήρ 

Γιασείπιζηρ Γικαζηικών Τποθέζευν - CPV: 48900000-7», ζηελ εηαηξεία ΔΓΚΡΗΣΟ 

ΓΚΡΟΤΠ (GROUP) ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Α.Δ. κε ηνλ δηαθξηηφ ηίηιν "ΔΓΚΡΗΣΟ GROUP - ΤΝΔΡΓΑΗΑ Α.Δ.", 

γηα ιφγνπο ζπκβαηφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο ηεο ππφ πξνκήζεηαο εθαξκνγήο κε ηελ ήδε ππάξρνπζα 

εθαξκνγή ηεο Πιαηθφξκαο Ζιεθηξνληθήο Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ – Δθαξκνγή ηνπ Πξσηφθνιινπ 

ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ "απνπζία αληαγσληζκνχ γηα ηερληθνχο ιφγνπο", θαζψο ε Πιαηθφξκα 

Ζιεθηξνληθήο Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ πνπ ήδε ππάξρεη θαηαζθεπάζηεθε απφ ηελ εηαηξία 

"ΔΓΚΡΗΣΟ GROUP -  ΤΝΔΡΓΑΗΑ Α.Δ." ε νπνία δηαζέηεη θαη ηελ απαηηνχκελε ηερλνγλσζία 

ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, εμεηδηθεπκέλνπο, εγθεθξηκέλνπο πξνγξακκαηηζηέο/αλαιπηέο 

θαη έκπεηξνπο ηερληθνχο ζπκβνχινπο, νη νπνίνη ζα κπνξέζνπλ λα ζπλδέζνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ 

λέα ππφ πξνκήζεηα εθαξκνγή Γηαρείξηζεο Γηθαζηηθψλ Τπνζέζεσλ κε ηελ ήδε ππάξρνπζα 

Δθαξκνγή ηνπ Πξσηφθνιινπ ζχκθσλα κε ηελ ππνπεξ. ββ) πεξηπη. β΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32 

ηνπ Ν. 4412/2016, θξίλνληαο ηελ πξνζθνξά ηεο εληφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ζχκθσλε κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο αξηζ. 10/2020 κειέηεο θαζψο επίζεο θαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο – Αλάζεζεο (απνδεηθηηθά κέζα άξζξν 80 ηνπ Ν.4412/2016) πνπ 

θαηαηέζεθαλ ήηαλ πιήξε θαη ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπεη ην άξζξν 8
ν
 ηεο πγγξαθήο 

Τπνρξεψζεσλ ηεο αξηζ. 10/2020 κειέηεο θαη ζχκθσλα κε ηνλ θάησζη πίλαθα: 

 

 

α/α 

 

Πεξηγξαθή  

 

Μνλάδα 

Μέηξεζεο 

 

Πνζφηεηα 

Σηκή 

Μνλάδαο 

 

Γαπάλε ζε € 

ρσξίο Φ.Π.Α. 

 

1. 
Πξνκήζεηα Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο 

Γηθαζηηθψλ Τπνζέζεσλ 
Tεκάρην 1 

 

2.200,00 € 

 

2.200,00 € 

2 
Δγθαηάζηαζε, παξακεηξνπνίεζε & 

εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ 
Τπεξεζία 1 800,00 € 800,00 € 

χλνιν: 3.000,00 € 

Φ.Π.Α. 24%: 720,00 € 

πλνιηθή δαπάλε: 3.720,00 € 

 

Ο σπόνορ διάπκειαρ ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο ζα είλαη γηα δςο (2) μήνερ απφ 

ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. 

Ζ παπάδοζη και εγκαηάζηαζη ηεο εθαξκνγήο ζα γίλεη ζηο Σμήμα Γιοικηηικήρ 

Τποζηήπιξηρ Νομικών ςμβούλυν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ και ζηο Γπαθείο 

Νομικών ςμβούλυν ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (Σαρ. Γ/λζε: Μαηδψλνο 147 – 3
νο

 Όξνθνο, Σ.Κ.26221 

Πάηξα). 

Ζ παπαλαβή ηεο εθαξκνγήο (άξζξν 208 ηνπ Ν.4412/2016) γίλεηαη απφ ηηο αξκφδηεο 

επηηξνπέο ηεο παξαγξάθνπ 11 εδάθην β΄ ηνπ άξζξνπ 221 θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ 

πξσηνθφιισλ νξηζηηθήο παξαιαβήο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαθνινχζεζεο παξαιαβήο 

πξνκήζεηαο ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο πξαγκαηνπνηείηαη 

κέζα ζηνλ θαζνξηδφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν (άξζξν 209 ηνπ Ν.4412/2016). 

Ο Ανάδοσορ ςποσπεούηαι: 

i) λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, ηελ απνζήθε ππνδνρήο ησλ εηδψλ 

(Σαρ.Γ/λζε: Αγίνπ Γηνλπζίνπ 12, Σ.Κ.26223, Πάηξα), θαη ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο 

παξαιαβήο πξνκήζεηαο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην είδνο, ηοςλάσιζηον 

πένηε (5) επγάζιμερ ημέπερ νυπίηεπα (άξζξν 206 παξ.6 ηνπ Ν.4412/ 2016). 

Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή ησλ εηδψλ δηαπηζησζεί απφθιηζε απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ε επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο πξνκήζεηαο κπνξεί λα πξνηείλεη ή ηελ 
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ηέιεηα απφξξηςε ή ηελ κεξηθή απηήο ή ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ή ιεηηνπξγηθψλ 

αλσκαιηψλ θαηά ηελ παξαιαβή ή ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί 

πξνο ηηο πξνηάζεηο ηεο επηηξνπήο, εληφο ηεο απφ ηεο ίδηαο νξηδφκελεο πξνζεζκίαο θαη λα 

αληηθαηαζηήζεη ηελ εθαξκνγή ρσξίο θακία επηβάξπλζε γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ην ζηάδην 

παξαιαβήο ή θαηά ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηεο (άξζξν 213 ηνπ Ν.4412/2016) θαη 

ii) λα αληαπνθξίλεηαη πιήξσο: 

 ζηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ππ’ αξηζ. 10/2020 κειέηεο πνπ ζπληάρζεθε 

απφ ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο 

& Πιεξνθνξηθήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαζψο θαη 

 ζηελ απφ 16-04-2020 πξνζθνξά ηνπ 

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 ηεο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη γηα ην 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά: 

α) ηελ νξηζηηθή, πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο (πξσηφθνιιν νξηζηηθήο, 

πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο),  

β) ηελ έθδνζε ησλ αλαγθαίσλ παξαζηαηηθψλ πσιήζεσλ - ηηκνιφγην απφ ηνλ πξνκεζεπηή,  

γ) ηελ έθδνζε απνδεηθηηθνχ εηζαγσγήο ησλ εηδψλ ζηελ απνζήθε,  

δ) ηελ πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθνχ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο 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 ζςμμεηέσονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΜΟΓΔ 

ΘΔΟΓΧΡΟ ΣΟΤΛΓΑΡΗΓΖ 
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