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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 4η Αςγούζηος 2020, εκέξα Σπίηη θαη ώπα 11:00, κεηά
απφ γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 28/31-72020, 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 (22) 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] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθφ κέινο, 7] Υξήζηνο Κνξδάοαλαπιεξσκαηηθφ κέινο, 8] Αζαλάζηνο Αζαλαζφπνπινο - αλαπιεξσκαηηθφ κέινο θαη 9]
Νηθφιανο Θενδσξφπνπινο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο.
Ζ θα Αθξηβή ακνχξε-Βαγελά – ηαθηηθφ κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 482/2020).
Οη θ.θ. Φψηηνο Γεκαθφπνπινο- Αληηπξφεδξνο, Ηνπιία Γηαλληηζνπνχινπ- ηαθηηθφ
κέινο, Νηθφιανο Παπαδεκάηνο– ηαθηηθφ κέινο θαη Μαξία Φηινπνχινπ- ηαθηηθφ κέινο,
δελ ζπκκεηείραλ ζηε ζπλεδξίαζε, 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 ηεο αξηζ. 1/2020 κειέηεο θαη έγθξηζε πξνζθπγήο ζηελ
δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε ΄΄απνπζία αληαγσληζκνχ γηα ηερληθνχο
ιφγνπο΄΄, γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε εμαξηήκαηνο εθηππσηή εηζηηεξίσλ θαζψο
θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ κεραλήκαηνο θαζνξηζκνχ ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο ηεο NEMO-Q ζην
ΚΔΠ 0384 ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ» CPV: 42991230-0», (ζρεηηθφ ην αξηζ. 10050/29-7-2020

δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 9789/24-7-2020 εηζήγεζε ηνπ θ.
Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθψλ, Γηαρείξηζεο Πξνζφδσλ, Σνπηθήο
Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο - Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ
Τπεξεζηψλ - Σκήκα Πξνκεζεηψλ θαη Γεκνπξαζηψλ) ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: –
Σνλ θ. Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – (Δληαχζα) – ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε
Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψληεοαξηζκ.1/2020 κειέηεο, Έγθξηζε πξνζθπγήο ζηελ δηαδηθαζία
ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε "απνπζία αληαγσληζκνχ γηα ηερληθνχο ιφγνπο" γηα
ηελ "Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε εμαξηήκαηνο εθηππσηή εηζηηεξίσλ θαζψο θαη ηε
ζπληήξεζε ηνπ κεραλήκαηνο θαζνξηζκνχ ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο ηεο ΝΔΜΟ-Q ζην ΚΔΠ
0384 ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ" – CPV: 42991230-0΄΄- 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). ◊Σηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010(ΦΔΚ 87/Α΄/07.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
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Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» φπσο
αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4623/2019 (ΦΔΚ 134/Α΄/09.08.2019)
θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.4625/2019. ◊Σηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 66, 67 & 68ηνπ N.4270/2014 (ΦΔΚ143/Α’/28.06.2014) «Αξρέο Γεκνζηνλνκηθήο
δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη
άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. ◊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. ◊Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 206
ηνπ Ν.4555/2018: «Γελ απαηηείηαη απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ εθθίλεζε
ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο έξγνπ, πξνκήζεηαο ή γεληθήο ππεξεζίαο.
[…]». ◊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 ηνπάξζξνπ 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. […]» ◊ ηελ κε αξηζ. πξση. 50660/30.08.2019
(ΑΓΑ:ΦΔΞΜΧΞΗ-ΡΤ4) απφθαζε Γεκάξρνπ Παηξέσλ πεξί «Οξηζκφ Αληηδεκάξρσλ θαη
Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ηνπ». ◊ Σελ κε αξηζ. πξση. 66843/21.11.2019
(ΑΓΑ:6ΓΖΔΧΞΗ-ΑΤ) απφθαζε Γεκάξρνπ Παηξέσλ πεξί «Μεηαβίβαζεο αξκνδηφηεηαο
θαη εμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο Σεθκεξησκέλνπ Αηηήκαηνο Γηαηάθηε». ◊ Σελ κε αξηζ.
πξση. 66842/21.11.2019 (ΑΓΑ:ΦΠΦΕΧΞΗ-ΟΞΘ) απφθαζε Γεκάξρνπ Παηξέσλ πεξί
«Μεηαβίβαζεο αξκνδηφηεηαο θαη εμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο Απνθάζεσλ Αλάιεςεο
Τπνρξέσζεο». ◊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 "Πξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε
εμαξηήκαηνο εθηππσηή εηζηηεξίσλ θαζψο θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ κεραλήκαηνο θαζνξηζκνχ
ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο ηεο ΝΔΜΟ-Q ζην ΚΔΠ 0384 ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ" – CPV:
42991230-0 βάζεη ηνπ αξηζ. 8824/08-07-2020 Πξσηνγελνχο Αηηήκαηνο κε ΑΓΑΜ:
20REQ006999027 2020-07-09 ηνπ Σκήκαηνο Κ.Δ.Π. ηεο Γ/λζεο Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ
θαη ηεο αξηζ. 1/2020 κειέηεο γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο ζηελ
εηαηξεία «MELLON TECHNOLOGIES S.A.» δηφηη είλαη απνθιεηζηηθφο δηαλνκέαο ηεο
ζνπεδηθήο εηαηξείαο "Nemo-Q International AB" ζηελ Διιάδα ψζηε ην κεράλεκα
θαζνξηζκνχ ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο ηεο ΝΔΜΟ-Q πνπ ππάξρεη ζην ΚΔΠ 0384 ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ λα ζπλερίζεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ. ◊Σελ ππ’ αξηζ. 1/2020κειέηε ηνπ
Σκήκαηνο Κ.Δ.Π. ηεο Γ/λζεο Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ γηα ηελ "Πξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε
εμαξηήκαηνο εθηππσηή εηζηηεξίσλ θαζψο θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ κεραλήκαηνο θαζνξηζκνχ
ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο ηεο ΝΔΜΟ-Q ζην ΚΔΠ 0384 ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ" – CPV:
42991230-0 κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, (ρακειφηεξε ηηκή). ◊Σν ππ’ αξηζ. 8824/08-07-2020
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Πξσηνγελέο Αίηεκα κε ΑΓΑΜ: 20REQ006999027 2020-07-09. ◊ Σν ηεθκεξησκέλν αίηεκα
ηνπ δηαηάθηε κε αξηζ. πξση.:8924/09-07-2020 πξνο ηνλ Πξντζηάκελν Οηθνλνκηθψλ
Τπεξεζηψλ. ◊Σελ Α.Α.Τ. κε αξηζ. 1.423Β/2020(ΑΓΑ:ΧΛΒΟΧΞΗ-41) ζχκθσλα κε ηελ
παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 80/2016 γηα έγθξηζε πίζησζεο χςνπο 582,80 € ζηνλ Κ.Α.Δ.
10-6672.00002(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 1.423 Β (ΑΓΑ:ΧΛΒΟΧΞΗ-41), ◊Σν εγθεθξηκέλν αίηεκα κε ΑΓΑΜ:
20REQ007002020 2020-07-10 θαη ΑΓΑ: ΧΛΒΟΧΞΗ-41. Παξαθαινχκε φπσο:
1.Δγθξίλεηε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 1/2020 κειέηεο ηνπ Σκήκαηνο Κ.Δ.Π. ηεο
Γ/λζεο Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ γηα ηελ "Πξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε εμαξηήκαηνο εθηππσηή
εηζηηεξίσλ θαζψο θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ κεραλήκαηνο θαζνξηζκνχ ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο
ηεο ΝΔΜΟ-Q ζην ΚΔΠ 0384 ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ" – CPV: 42991230-0 (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 εθηέιεζεο ηεο
"Πξνκήζεηαο& ηνπνζέηεζεο εμαξηήκαηνο εθηππσηή εηζηηεξίσλ θαζψο θαη ηε ζπληήξεζε
ηνπ κεραλήκαηνο θαζνξηζκνχ ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο ηεο ΝΔΜΟ-Q ζην ΚΔΠ 0384 ηνπ
Γήκνπ Παηξέσλ" – CPV: 42991230-0 (άξζξα 116 &32 ηνπ Ν.4412/2016) κε θξηηήξην
αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο,
(ρακειφηεξε ηηκή). – Ο Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθψλ, Γηαρείξηζεο Πξνζφδσλ,
Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο, θ. Γηνλχζηνο
Πιέζζαο».Ζ Οικονομική Δπιηποπή, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, είδε ηελ σο άλσ εηζήγεζή
ηνπ σο αξκφδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη ηελ αξηζ. 1/2020 κειέηεο ηνπ Σκήκαηνο
Κ.Δ.Π. ηεο Γ/λζεο Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ γηα ηελ "Πξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε εμαξηήκαηνο
εθηππσηή εηζηηεξίσλ θαζψο θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ κεραλήκαηνο θαζνξηζκνχ ζεηξάο
πξνηεξαηφηεηαο ηεο ΝΔΜΟ-Q ζην ΚΔΠ 0384 ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ",
ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
1.

2.
3.

4.

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:
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)
Σνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010 (άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019 θαη άξζξν 10 παξ. 4 ηνπ
Ν.4674/2020)
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», φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ
Σνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145/Α’/05.08.2016) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο
Γηαηάθηεο» φπσο ηζρχεη
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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 19-072018 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. Σεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν.4555/2018: «Γελ απαηηείηαη απφθαζε ηνπ
δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο
ζχκβαζεο έξγνπ, πξνκήζεηαο ή γεληθήο ππεξεζίαο. […]»
8. 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. […]»
9. 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 πεξηπη. β΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32 "άξζξν 32 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ"ηνπ
Ν.4412/2016.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

θαη ιακβάλνληαο ππφςε:
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)
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. 66843/21.11.2019 (ΑΓΑ:6ΓΖΔΧΞΗ-ΑΤ) απφθαζε Γεκάξρνπ
Παηξέσλ πεξί «Μεηαβίβαζεο αξκνδηφηεηαο θαη εμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο
Σεθκεξησκέλνπ Αηηήκαηνο Γηαηάθηε
Σελ κε αξηζ. πξση. 66842/21.11.2019 (ΑΓΑ:ΦΠΦΕΧΞΗ-ΟΞΘ) απφθαζε Γεκάξρνπ
Παηξέσλ πεξί «Μεηαβίβαζεο αξκνδηφηεηαο θαη εμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο
Απνθάζεσλ Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο»
Σελ αλάγθε γηα ηελ "Πξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε εμαξηήκαηνο εθηππσηή εηζηηεξίσλ
θαζψο θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ κεραλήκαηνο θαζνξηζκνχ ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο ηεο
ΝΔΜΟ-Q ζην ΚΔΠ 0384 ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ" – CPV: 42991230-0 βάζεη ηνπ
αξηζκ. 8824/08-07-2020 Πξσηνγελνχο Αηηήκαηνο κε ΑΓΑΜ: 20REQ006999027
2020-07-09 ηνπ Σκήκαηνο Κ.Δ.Π. ηεο Γ/λζεο Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ θαη ηεο αξηζ.
1/2020 κειέηεο γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο ζηελ εηαηξεία
«MELLON TECHNOLOGIES S.A.» δηφηη είλαη απνθιεηζηηθφο δηαλνκέαο ηεο
ζνπεδηθήο εηαηξείαο "Nemo-Q International AB" ζηελ Διιάδα ψζηε ην κεράλεκα
θαζνξηζκνχ ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο ηεο ΝΔΜΟ-Q πνπ ππάξρεη ζην ΚΔΠ 0384 ηνπ
Γήκνπ Παηξέσλ λα ζπλερίζεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ
Σελ ππ’ αξηζ. 1/2020 κειέηε ηνπ Σκήκαηνο Κ.Δ.Π. ηεο Γ/λζεο Δμππεξέηεζεο
Πνιηηψλ γηα ηελ "Πξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε εμαξηήκαηνο εθηππσηή εηζηηεξίσλ
θαζψο θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ κεραλήκαηνο θαζνξηζκνχ ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο ηεο
ΝΔΜΟ-Q ζην ΚΔΠ 0384 ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ" – CPV: 42991230-0 κε θξηηήξην
αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη
ηηκήο, (ρακειφηεξε ηηκή)
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7. Σν ππ’ αξηζ. 8824/08-07-2020 Πξσηνγελέο Αίηεκα κε ΑΓΑΜ: 20REQ006999027
2020-07-09
8. Σν ηεθκεξησκέλν αίηεκα ηνπ δηαηάθηε κε αξηζ. πξση.:8924/09-07-2020 πξνο ηνλ
Πξντζηάκελν Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
9. Σελ Α.Α.Τ. κε αξηζ. 1.423Β/2020(ΑΓΑ:ΧΛΒΟΧΞΗ-41) ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1α
ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 80/2016 γηα έγθξηζε πίζησζεο χςνπο 582,80€ ζηνλ Κ.Α.Δ.
10-6672.00002 (Ίδηνη Πφξνη) νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020
10. Σε 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 1.423 Β
(ΑΓΑ:ΧΛΒΟΧΞΗ-41)
11. Σν εγθεθξηκέλν αίηεκα κε ΑΓΑΜ: 20REQ007002020 2020-07-10 θαη ΑΓΑ:
ΧΛΒΟΧΞΗ-41.
1]
Δγκπίνει ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. 1/2020 κειέηεο ηνπ Σκήκαηνο Κ.Δ.Π.
ηεο Γ/λζεο Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ γηα ηελ "Ππομήθεια & ηοποθέηηζη εξαπηήμαηορ
εκηςπυηή ειζιηηπίυν καθώρ και ηη ζςνηήπηζη ηος μησανήμαηορ καθοπιζμού ζειπάρ
πποηεπαιόηηηαρ ηηρ ΝΔΜΟ-Q ζηο ΚΔΠ 0384 ηος Γήμος Παηπέυν" – CPV: 429912300, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 582,80 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% (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 εθηέιεζεο ηεο "Πξνκήζεηαο &
ηνπνζέηεζεο εμαξηήκαηνο εθηππσηή εηζηηεξίσλ θαζψο θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ κεραλήκαηνο
θαζνξηζκνχ ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο ηεο ΝΔΜΟ-Q ζην ΚΔΠ 0384 ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ" –
CPV: 42991230-0 (άξζξα 116 θαη 32 ηνπ Ν.4412/2016), κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή).
Ο Ππόεδπορ
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

Σα Παπόνηα Μέλη
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΔΛΑ
ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ
ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ
ΥΡΖΣΟ ΚΟΡΓΑ
ΑΘΑΝΑΗΟ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΝΗΚΟΛΑΟ ΘΔΟΓΧΡΟΠΟΤΛΟ
ΑΚΡΗΒΖ ΒΑΓΔΝΑ- ΑΜΟΤΡΖ
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