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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 22α επηεμβπίος 2020, εκέξα Σπίηη θαη ώπα 11:30, κεηά
από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 33/18-92020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζυ ηηλεδιάζκετηρ ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ
Δπιηποπήρ, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (42) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα
παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3]
Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο,
5] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 6] Παλαγηώηεο Μειάο - ηαθηηθό κέινο, 7]
Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 8] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο, 9] Υξήζηνο
Κνξδάο - αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 10] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Ο θ. Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 617/2020) θαη
απνρώξεζε από απηή θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 13νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο
(αξηζκόο απνθάζεσο 629/2020).
Ο θ. Υξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε
θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο
620/2020).
Ο θ. Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε
θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 4νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο
621/2020).
Ο θ. Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 5νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 622/2020).
Ο θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε
θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 15νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο
631/2020).
Ο θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο, δελ κεηείρε ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ
θαη θιήζεθε.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, ζέηεη ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην
αξηζ. (18) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «πγθξόηεζε γλσκνδνηηθνύ νξγάλνπ δηελέξγεηαο
δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο (επηηξνπή δηελέξγεηαο/επηηξνπή αμηνιόγεζεο) γηα ηελ
πξνκήζεηα ηνπ Τπνέξγνπ 3 «Αηζζεηηθή αλαβάζκηζε δεκόζησλ ππνδνκώλ, εγθαηάζηαζε
ζπζηεκάησλ έμππλεο πόιεο θαη βηώζηκεο αζηηθήο θηλεηηθόηεηαο» ηεο Πξάμεο «Αλνηθηό Κέληξν
Δκπνξίνπ Πάηξαο» κε MIS 5035545 ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο
«Αληαγσληζηηθόηεηα Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη Καηλνηνκία 2014-2020»», (ζρεηηθό ην αξηζ.
12528/17-9-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 12317/15-9-2020
εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηώλ
Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ - Γ/λζε
Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ.
Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ:΄΄ πγθξόηεζε γλσκνδνηηθνύ νξγάλνπ δηελέξγεηαο
δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο (επηηξνπή δηελέξγεηαο/επηηξνπή αμηνιόγεζεο) γηα ηελ
πξνκήζεηα ηνπ Τπνέξγνπ 3 «Αηζζεηηθή αλαβάζκηζε δεκόζησλ ππνδνκώλ, εγθαηάζηαζε
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ζπζηεκάησλ έμππλεο πόιεο θαη βηώζηκεο αζηηθήο θηλεηηθόηεηαο» ηεο Πξάμεο «Αλνηθηό Κέληξν
Δκπνξίνπ Πάηξαο» κε MIS 5035545 ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο
«Αληαγσληζηηθόηεηα Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη Καηλνηνκία 2014-2020»΄΄ - Έρνληαο ππόςε: - 1. ην
άξζξν 72 ηνπ Ν. 3852/2010 ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηόηεηεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, - 2. ην
άξζξν 221 ηνπ Ν. 4412/2016 κε ζέκα: «Όξγαλα δηελέξγεηαο δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ», - 3. ηελ από 28/06/2019 κε Α.Π. 4263/1425/Α3 (ΑΓΑ: 6ΑΔ2465ΥΙ8-ΜΑΞ)
Απόθαζε Έληαμεο ηεο Πξάμεο κε ηίηιν «Αλνηθηό Κέληξν Δκπνξίνπ Πάηξαο» θαη MIS 5035545,
θαη ηελ ηξνπνπνίεζε απηήο κε αξ. πξση. 7474/B1/1517/11.12.2019 (ΑΓΑ: ΧΦΡΝ46ΜΣΛΡ4ΗΜ) ζην Δ.Π. «ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ», - 4.
ην ππ’ αξ. 11652/2-09-2020 έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνύ Οξγάλσζεο &
Πιεξνθνξηθήο κε ζέκα «Γηάζεζε πξνζσπηθνύ ηεο Γηεύζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνύ Οξγάλσζεο &
Πιεξνθνξηθήο γηα ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ θαη γηα ηελ παξαθνινύζεζε θαη παξαιαβή ηεο
ύκβαζεο ηνπ Τπνέξγνπ 3 «Αηζζεηηθή αλαβάζκηζε δεκόζησλ ππνδνκώλ, εγθαηάζηαζε
ζπζηεκάησλ έμππλεο πόιεο θαη βηώζηκεο αζηηθήο θηλεηηθόηεηαο» ηεο Πξάμεο «Αλνηθηό Κέληξν
Δκπνξίνπ Πάηξαο»», σο απάληεζε ηνπ ππ’ αξ. 10446/4-8-2020 εγγξάθνπ εζσηεξηθήο
αιιεινγξαθίαο ηνπ Γξαθείνπ Αληηδεκάξρνπ, - 5. ην ππ’ αξ. 11892/7-09-2020 έγγξαθν ηεο
Γηεύζπλζεο Πνιενδνκηθνύ-Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ & Γόκεζεο κε ζέκα «Γηάζεζε
πξνζσπηθνύ ηεο Γηεύζπλζεο Πνιενδνκηθνύ-Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ & Γόκεζεο γηα ηε
δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ θαη γηα ηελ παξαθνινύζεζε θαη παξαιαβή ηεο ύκβαζεο ηνπ Τπνέξγνπ
3 «Αηζζεηηθή αλαβάζκηζε δεκόζησλ ππνδνκώλ, εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ έμππλεο πόιεο θαη
βηώζηκεο αζηηθήο θηλεηηθόηεηαο» ηεο Πξάμεο «Αλνηθηό Κέληξν Δκπνξίνπ Πάηξαο» σο απάληεζε
ηνπ ππ’ αξ. 10445/2020 εγγξάθνπ εζσηεξηθήο αιιεινγξαθίαο ηνπ Γξαθείνπ Αληηδεκάξρνπ, θαζώο θαη όηη: - Σν Τπνέξγν 3 ζα πινπνηεζεί κε ηελ επηινγή αλαδόρνπ κέζσ δεκόζηνπ
ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ κε αλνηθηή δηαδηθαζία κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο – ηηκήο
θαη αθνξά ζε ζύκβαζε πξνκεζεηώλ. Η δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ πεξηιακβάλεη ηα εμήο δύν
Σκήκαηα: - Σκήκα 1: Έμππλα ζπζηήκαηα ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο -*Πξνκήζεηα θαη
εγθαηάζηαζε έμη (6) Ηιηαθώλ Παγθαθηώλ -*Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε έμη (6) Ηιηαθώλ
Φνξηηζηώλ -*Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε είθνζη ηξηώλ (23) ζεκείσλ αζύξκαηεο πξόζβαζεο *Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηξηώλ (3) ζπζηεκάησλ έμππλεο δηάβαζεο πεδώλ.
πκπεξηιακβάλνληαη θσηεηλέο πηλαθίδεο θαη αηζζεηήξεο παξνπζίαο θαη θίλεζεο πεδώλ *Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ειεγρόκελεο ζηάζκεπζεο: αθνξά ζε ζύζηεκα
απηνκαηνπνηεκέλνπ ειέγρνπ δηαζεζηκόηεηαο γηα 56 παξόδηεο ζέζεηο ειεγρόκελεο ζηάζκεπζεο,
θαζώο θαη γηα 6 εηδηθέο ζέζεηο ζηάζκεπζεο (εθ ησλ νπνίσλ 3 ΑΜΔΑ θαη 3 θνξην-εθθόξησζεο),
ήηνη ζπλνιηθά 62 ζέζεηο ειεγρόκελεο ζηάζκεπζεο. πκπεξηιακβάλνληαη: εμνπιηζκόο δηαρείξηζεο
γηα δεκνηηθνύο αζηπλνκηθνύο, ζπζθεπέο πηζηνπνίεζεο ρξεζηώλ ζέζεσλ ΑΜΔΑ θαη θνξηνεθθόξησζεο, ειεθηξνληθέο ελεκεξσηηθέο πηλαθίδεο, mobile εθαξκνγή ελεκέξσζεο πνιηηώλ θαη
ινγηζκηθό δηαρείξηζεο ζπζηήκαηνο. - Ο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Σκήκαηνο 1 είλαη 388.517,42 €
(ζπκπ/λνπ ΦΠΑ 24%). - Σκήκα 2: Αληηθαηάζηαζε θαη πξνκήζεηα βπζηδόκελσλ θάδσλ
απνξξηκκάησλ θαη πξνκήζεηα ζπζηεκάησλ έμππλεο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ - Αθνξά ζε
πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εκηππόγεησλ θάδσλ απνξξηκκάησλ θαη ζπζηεκάησλ έμππλεο
δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ: Πξνβιέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε ππαξρόλησλ 26 θάδσλ αλαθύθισζεο
ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο (3 αθαηξνύληαη θαη απνκαθξύλνληαη) κε 23 λένπο, εκηππόγεηνπο
θάδνπο, ρσξεηηθόηεηαο 5m3 (12 ηεκ.) θαη 3m3 (11 ηεκ.). Δπηπιένλ ζα γίλεη πξνκήζεηα ελόο
γεξαλνύ απνθνκηδήο εκηππόγεησλ θάδσλ. Παξάιιεια ν Γήκνο Παηξέσλ ζα εγθαηαζηήζεη
ζύζηεκα έμππλεο δηαρείξηζεο, κέζσ ηεο πξνκήζεηαο 35 αηζζεηήξσλ θαη ινγηζκηθνύ δηαρείξηζεο
γηα ηνλ έιεγρν ηεο πιεξόηεηαο ησλ θάδσλ θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ δξνκνινγίσλ απνθνκηδήο. - Ο
πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Σκήκαηνο 2 είλαη 257.342,16 € (ζπκπ/λνπ ΦΠΑ 24%). - Παξαθαινύκε όπσο
ζπγθξνηήζεηε ην Γλσκνδνηηθό Όξγαλν δηελέξγεηαο δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο
(Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο/Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο) γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ Τπνέξγνπ 3 «Αηζζεηηθή
αλαβάζκηζε δεκόζησλ ππνδνκώλ, εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ έμππλεο πόιεο θαη βηώζηκεο αζηηθήο
θηλεηηθόηεηαο» ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο «Αλνηθηό Κέληξν Δκπνξίνπ Πάηξαο» κε Κσδηθό ΟΠ
5035545 ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑλΔΚ 2014-2020», πνπ απνηειείηαη από ηνπο θάησζη ππαιιήινπο
ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, σο εμήο: - Γλσκνδνηηθό Όξγαλν (Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο/Δπηηξνπή
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Αμηνιόγεζεο) Α/Α
1.

2.

3.

Σαθηηθά κέιε
Γαλόο Πέηξνο,
ΠΔ Πιεξνθνξηθήο,
Πξόεδξνο
Κπξηαθόπνπινο Γεώξγηνο,
ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ,
Γξακκαηέαο
Λαζθαξίδεο Αιέμαλδξνο,
ΠΔ Πιεξνθνξηθήο,
Μέινο

Αλαπιεξσκαηηθά κέιε
Πνιηηνπνύινπ Δππξαμία,
ΠΔ Πιεξνθνξηθήο,
Αλαπιεξσηήο Πξόέδξνο
Καξαγηάλλε Υαξά,
ΠΔ Πιεξνθνξηθήο,
Αλαπιεξσηήο Γξακκαηέαο
Μπαξδνύηζνπ Γεσξγία,
ΠΔ Μεραληθώλ Σνπνγξάθσλ,
Αλαπιεξσκαηηθό Μέινο

- Ο Αληηδήκαξρνο Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηώλ Έξγσλ Πξαζίλνπ,
Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ, θ. Νηθόιανο Αζπξάγθαζνο».Ζ Οικονομική Δπιηποπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε
ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:

1.

2.

3.

4.

Λακβάλνληαο ππόςε ηα θάησζη:
Σελ από 28/06/2019 κε Α.Π. 4263/1425/Α3 (ΑΓΑ: 6ΑΔ2465ΥΙ8-ΜΑΞ) Απόθαζε
Έληαμεο ηεο Πξάμεο κε ηίηιν «Αλνηθηό Κέληξν Δκπνξίνπ Πάηξαο» θαη MIS 5035545, θαη
ηελ ηξνπνπνίεζε απηήο κε αξ. πξση. 7474/B1/1517/11.12.2019 (ΑΓΑ: ΧΦΡΝ46ΜΣΛΡ4ΗΜ)
ζην
Δ.Π.
«ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ,
ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ
ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»
Σν ππ’ αξ. 11652/2-09-2020 έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνύ Οξγάλσζεο &
Πιεξνθνξηθήο κε ζέκα «Γηάζεζε πξνζσπηθνύ ηεο Γηεύζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνύ
Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο γηα ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ θαη γηα ηελ παξαθνινύζεζε
θαη παξαιαβή ηεο ύκβαζεο ηνπ Τπνέξγνπ 3 «Αηζζεηηθή αλαβάζκηζε δεκόζησλ
ππνδνκώλ, εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ έμππλεο πόιεο θαη βηώζηκεο αζηηθήο
θηλεηηθόηεηαο» ηεο Πξάμεο «Αλνηθηό Κέληξν Δκπνξίνπ Πάηξαο»», σο απάληεζε ηνπ ππ’
αξ. 10446/4-8-2020 εγγξάθνπ εζσηεξηθήο αιιεινγξαθίαο ηνπ Γξαθείνπ Αληηδεκάξρνπ,
Σν ππ’ αξ. 11892/7-09-2020 έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Πνιενδνκηθνύ-Κπθινθνξηαθνύ
ρεδηαζκνύ & Γόκεζεο κε ζέκα «Γηάζεζε πξνζσπηθνύ ηεο Γηεύζπλζεο ΠνιενδνκηθνύΚπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ & Γόκεζεο γηα ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ θαη γηα ηελ
παξαθνινύζεζε θαη παξαιαβή ηεο ύκβαζεο ηνπ Τπνέξγνπ 3 «Αηζζεηηθή αλαβάζκηζε
δεκόζησλ ππνδνκώλ, εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ έμππλεο πόιεο θαη βηώζηκεο αζηηθήο
θηλεηηθόηεηαο» ηεο Πξάμεο «Αλνηθηό Κέληξν Δκπνξίνπ Πάηξαο» σο απάληεζε ηνπ ππ’
αξ. 10445/2020 εγγξάθνπ εζσηεξηθήο αιιεινγξαθίαο ηνπ Γξαθείνπ Αληηδεκάξρνπ
Σν Τπνέξγν 3 ζα πινπνηεζεί κε ηελ επηινγή αλαδόρνπ κέζσ δεκόζηνπ ειεθηξνληθνύ
δηαγσληζκνύ κε αλνηθηή δηαδηθαζία κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο – ηηκήο θαη αθνξά
ζε ζύκβαζε πξνκεζεηώλ. Η δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνύ πεξηιακβάλεη ηα εμήο δύν
Σκήκαηα:
Σκήκα 1: Έμππλα ζπζηήκαηα ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο
 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε έμη (6) Ηιηαθώλ Παγθαθηώλ
 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε έμη (6) Ηιηαθώλ Φνξηηζηώλ
 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε είθνζη ηξηώλ (23) ζεκείσλ αζύξκαηεο πξόζβαζεο
 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηξηώλ (3) ζπζηεκάησλ έμππλεο δηάβαζεο πεδώλ
 πκπεξηιακβάλνληαη θσηεηλέο πηλαθίδεο θαη αηζζεηήξεο παξνπζίαο θαη θίλεζεο
πεδώλ
 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ειεγρόκελεο ζηάζκεπζεο: αθνξά ζε
ζύζηεκα απηνκαηνπνηεκέλνπ ειέγρνπ δηαζεζηκόηεηαο γηα 56 παξόδηεο ζέζεηο
ειεγρόκελεο ζηάζκεπζεο, θαζώο θαη γηα 6 εηδηθέο ζέζεηο ζηάζκεπζεο (εθ ησλ νπνίσλ
3 ΑΜΔΑ θαη 3 θνξην-εθθόξησζεο), ήηνη ζπλνιηθά 62 ζέζεηο ειεγρόκελεο
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ΑΔΑ: ΩΨΒΧΩΞΙ-Χ7Ο
ζηάζκεπζεο. πκπεξηιακβάλνληαη: εμνπιηζκόο δηαρείξηζεο γηα δεκνηηθνύο
αζηπλνκηθνύο, ζπζθεπέο πηζηνπνίεζεο ρξεζηώλ ζέζεσλ ΑΜΔΑ θαη θνξηνεθθόξησζεο, ειεθηξνληθέο ελεκεξσηηθέο πηλαθίδεο, mobile εθαξκνγή ελεκέξσζεο
πνιηηώλ θαη ινγηζκηθό δηαρείξηζεο ζπζηήκαηνο.
Ο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Σκήκαηνο 1 είλαη 388.517,42 € (ζπκπ/λνπ ΦΠΑ 24%).
Σκήκα 2: Αληηθαηάζηαζε θαη πξνκήζεηα βπζηδόκελσλ θάδσλ απνξξηκκάησλ θαη
πξνκήζεηα ζπζηεκάησλ έμππλεο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ
Αθνξά ζε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εκηππόγεησλ θάδσλ απνξξηκκάησλ θαη
ζπζηεκάησλ έμππλεο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ: Πξνβιέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε
ππαξρόλησλ 26 θάδσλ αλαθύθισζεο ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο (3 αθαηξνύληαη θαη
απνκαθξύλνληαη) κε 23 λένπο, εκηππόγεηνπο θάδνπο, ρσξεηηθόηεηαο 5m3 (12 ηεκ.) θαη
3m3 (11 ηεκ.). Δπηπιένλ ζα γίλεη πξνκήζεηα ελόο γεξαλνύ απνθνκηδήο εκηππόγεησλ θάδσλ.
Παξάιιεια ν Γήκνο Παηξέσλ ζα εγθαηαζηήζεη ζύζηεκα έμππλεο δηαρείξηζεο, κέζσ ηεο
πξνκήζεηαο 35 αηζζεηήξσλ θαη ινγηζκηθνύ δηαρείξηζεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο πιεξόηεηαο ησλ
θάδσλ θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ δξνκνινγίσλ απνθνκηδήο.
Ο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Σκήκαηνο 2 είλαη 257.342,16 € (ζπκπ/λνπ ΦΠΑ 24%).
θαη ζύκθσλα κε:
1. Σν άξζξν 72 ηνπ Ν. 3852/2010 (άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019 θαη άξζξν 10 παξ. 4 ηνπ
Ν.4674/2020)
2. Σν άξζξν 221 ηνπ Ν. 4412/2016 κε ζέκα: «Όξγαλα δηελέξγεηαο δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ»
ςγκποηεί Γλσκνδνηηθό Όξγαλν δηελέξγεηαο δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο
(Δπηηξνπή δηελέξγεηαο/Δπηηξνπή αμηνιόγεζεο) γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ Τποέπγος 3 «Αιζθηηική
αναβάθμιζη δημόζιυν ςποδομών, εγκαηάζηαζη ζςζηημάηυν έξςπνηρ πόληρ και βιώζιμηρ
αζηικήρ κινηηικόηηηαρ» ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο «Αλνηθηό Κέληξν Δκπνξίνπ Πάηξαο» κε
Κσδηθό ΟΠ 5035545 ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑλΔΚ 2014-2020», πνπ απνηειείηαη από ηνπο θάησζη
ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ:
Γνυμοδοηικό Όπγανο (Δπιηποπή Γιενέπγειαρ/Δπιηποπή Αξιολόγηζηρ)
Α/Α
1.

2.

3.

Σακηικά μέλη
Γαλόο Πέηξνο,
ΠΔ Πιεξνθνξηθήο,
Πξόεδξνο
Κπξηαθόπνπινο Γεώξγηνο,
ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ,
Γξακκαηέαο
Λαζθαξίδεο Αιέμαλδξνο,
ΠΔ Πιεξνθνξηθήο,
Μέινο

Ο Ππόεδπορ
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

Αναπληπυμαηικά μέλη
Πνιηηνπνύινπ Δππξαμία,
ΠΔ Πιεξνθνξηθήο,
Αλαπιεξσηήο Πξόέδξνο
Καξαγηάλλε Υαξά,
ΠΔ Πιεξνθνξηθήο,
Αλαπιεξσηήο Γξακκαηέαο
Μπαξδνύηζνπ Γεσξγία,
ΠΔ Μεραληθώλ Σνπνγξάθσλ,
Αλαπιεξσκαηηθό Μέινο

Σα ςμμεηέσονηα Μέλη
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ
ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ
ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ
ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ
ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ
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