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5ε πλεδξίαζε
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Παηξέωλ
ηεο 12εο Φεβξνπαξίνπ 2020
--------------------------Σηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίζνπζα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (θηίξην Λαδόπνπινπ),
ζήκεξα, ηελ 12ε Φεβξνπαξίνπ 2020, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 16:00, κεηά από γξαπηή
πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 5/7-2-2020 θαη κεηά ηελ
από 10/2/2020 εηδνπνίεζε γηα αλαβνιή ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο 11εο Φεβξνπαξίνπ 2020,
πξαγκαηνπνίεζε δε απηήο ηελ Σεηάξηε 12 Φεβξνπαξίνπ 2020, ώξα 16:00, ήιζαλ γηα ηε
ιήςε απνθάζεσο ζηα (30) 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 Σακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 5)
Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 6) Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 7)
Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο θαη 8] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
O θ. Πέηξνο Χσκάο – ηαθηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ
8νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 93/2020).
Οη θ.θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο, Μαξία Φηινπνύινπ θαη Ισάλλεο Τζηκπνύθεο δελ
ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...……...………………………………………………

Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (12) ζέκα ηεο εκεξεζίαο
δηαηάμεσο «Έγθξηζε δηελέξγεηαο, ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, θαηάξηηζεο ησλ όξσλ
δηαθήξπμεο θαη θαζνξηζκνύ θξηηεξίνπ θαηαθύξσζεο ηνπ Γεκόζηνπ Ηιεθηξνληθνύ
Γηαγσληζκνύ κε αλνηθηή δηαδηθαζία ηεο πξνκήζεηαο εμνπιηζκνύ ρώξσλ Παιαηώλ
Σθαγείσλ ηνπ έξγνπ κε αθξσλύκην SPARC, θαη θσδηθό MIS 5003273,
πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 190.906,68€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ), ζύκθσλα κε
ηελ ππ’ αξηζ. 06/2020 Μειέηε ηεο Γηεύζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο &
Πιεξνθνξηθήο», ζέηνληαο ππόςε ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην ππ’ αξηζ.
1724/07-02-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 1586/0602-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο,
Δλέξγεηαο θαη Μειεηώλ, Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηόηεηαο Αλαθύθισζεο θαη
Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ (Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο θαη
Πιεξνθνξηθήο – Τκήκα Σρεδηαζκνύ θαη Μειεηώλ) ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: Τνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ: «Έγθξηζε δηελέξγεηαο,
ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, θαηάξηηζεο ησλ όξσλ δηαθήξπμεο θαη θαζνξηζκνύ θξηηεξίνπ
θαηαθύξσζεο ηνπ Γεκόζηνπ Ηιεθηξνληθνύ Γηαγσληζκνύ κε αλνηθηή δηαδηθαζία ηεο
πξνκήζεηαο εμνπιηζκνύ ρώξσλ Παιαηώλ Σθαγείσλ ηνπ έξγνπ κε αθξσλύκην SPARC,
θαη θσδηθό MIS 5003273, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 190.906,68 επξώ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ), ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 06/2020 Μειέηε ηεο
Γηεύζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο».-Σύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο: -1.ηνπ άξζξνπ 209 παξ.9 ηνπ Ν.3463/2006, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηελ
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πεξίπη. 38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016, -2.ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ
Ν.3852/10, -3.ηνπ άξζξνπ 2 παξ.1 & 30 νξηζκνί θαη άξζξνπ 54 παξ.7 ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ηνπ Ν. 4412/2016, -4.ησλ άξζξσλ 116 θαη 326 πνπ αθνξνύλ ζηελ
επηινγή ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ Ν. 4412/2016, -5.ησλ άξζξσλ 121 θαη 331 ηνπ Ν.
4412/2016 πνπ αθνξνύλ ζηηο πξνζεζκίεο δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ,
-6.ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν. 4605/2019 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν.
4412/2016, -7.ηνπ άξζξνπ 206 παξ.1 ηνπ Ν.4555/2018, ζύκθσλα κε ην νπνίν: «Γελ
απαηηείηαη απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο
αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο έξγνπ, πξνκήζεηαο ή γεληθήο ππεξεζίαο. […]», -8.ηεο
ππ’ αξηζ. I1/2.1/17/31-5-2018 ζύκβαζεο ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ έξγνπ «Creativity Hubs
for Sustainable DeveloPment through the VAloRization of Cultural Heritage Assets –
SPARC – MIS code 5003273» θαη ησλ παξαξηεκάησλ απηήο, -9.ηεο ππ’ αξηζ. 06/2020
Μειέηεο ηεο Γηεύζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ
πξνκήζεηαο εμνπιηζκνύ ρώξσλ Παιαηώλ Σθαγείσλ ηνπ έξγνπ κε αθξσλύκην SPARC,
πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 190.906,68 επξώ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ), -θαη
ιακβάλνληαο ππόςε: -10.ηηο εγγεγξακκέλεο πηζηώζεηο ζηνλ νηθείν ΚΑ: 157135.66005 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, -11.ην ππ’ αξηζ. πξση.
1155/29-01-2020 πξσηνγελέο αίηεκα (ΑΓΑΜ: 20REQ006213561/29-01-2020) ηεο
Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο, -12.ην ππ’ αξηζ. 1164/2901-2020
Τεθκεξησκέλν
Αίηεκα
ηεο
Αληηδεκαξρίαο
Πξνγξακκαηηζκνύ,
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηώλ, Έξγσλ Πξαζίλνπ, θαζαξηόηεηαο,
Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ, -13.ηελ ππ’ αξηζ. Β/329/06-02-2020
Απόθαζε Αλάιεςεο Υπνρξέσζεο (ΑΓΑΜ:20REQ006248357 & ΑΓΑ: 68ΥΤΨΞΙΑΤΦ), -Παξαθαινύκε όπσο εγθξίλεηε ηα θάησζη: -1.Τε δηελέξγεηα ηνπ Γεκόζηνπ
Ηιεθηξνληθνύ Γηαγσληζκνύ κε αλνηθηή δηαδηθαζία ηεο πξνκήζεηαο εμνπιηζκνύ
ρώξσλ Παιαηώλ Σθαγείσλ ηνπ έξγνπ κε αθξσλύκην SPARC, MIS 5003273,
πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 190.906,68 επξώ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ), ζύκθσλα
κε ηελ ππ’ αξηζ. 06/2020 Μειέηε ηεο Γηεύζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο &
Πιεξνθνξηθήο. -2. Τηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο ζύκθσλα κε
ηα αλαθεξόκελα ζην Παξάξηεκα Ι (Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ
Αληηθεηκέλνπ ηεο Σύκβαζεο) ηνπ ηεύρνπο δηαθήξπμεο. -3. Τελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ
ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο κε βάζε ην ηζρύνλ λνκηθό
θαη ζεζκηθό πιαίζην πνπ πεξηγξάθεηαη ζην ηεύρνο δηαθήξπμεο. -4.Τνλ θαζνξηζκό σο
θξηηεξίνπ θαηαθύξσζεο ηνπ αλσηέξσ δηαγσληζκνύ ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή αλά
ηκήκα). -Ο Αληηδήκαξρνο Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη
Μειεηώλ, Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηόηεηαο Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ
Δμνπιηζκνύ θ. Νηθ. Αζπξάγθαζνο»Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηνλ αξκόδην
ππεξεζηαθό παξάγνληα θαη δέρηεθε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή –
Αληηδεκάξρνπ,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
Σύκθσλα κε:
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1. Τν άξζξν 209 παξ.9 ηνπ Ν.3463/2006, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηελ πεξίπη. 38
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016,
2. Τν άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/10,
3. Τν άξζξν 2 παξ.1 & 30 νξηζκνί θαη άξζξν 54 παξ.7 ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ
Ν. 4412/2016,
4. Τα άξζξα 116 θαη 326 πνπ αθνξνύλ ζηελ επηινγή ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ Ν.
4412/2016,
5. Τα άξζξα 121 θαη 331 ηνπ Ν. 4412/2016 πνπ αθνξνύλ ζηηο πξνζεζκίεο
δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ,
6. Τν άξζξν 43 ηνπ Ν. 4605/2019 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν.
4412/2016,
7. Τν άξζξν 206 παξ.1 ηνπ Ν.4555/2018, ζύκθσλα κε ην νπνίν: «Γελ απαηηείηαη
απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα ηελ εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο
αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο έξγνπ, πξνκήζεηαο ή γεληθήο ππεξεζίαο. […]»,
8. Τελ ππ’ αξηζ. I1/2.1/17/31-5-2018 ζύκβαζε ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ έξγνπ
«Creativity Hubs for Sustainable DeveloPment through the VAloRization of
Cultural Heritage Assets – SPARC – MIS code 5003273» θαη ησλ
παξαξηεκάησλ απηήο,
9. Τελ ππ’ αξηζ. 06/2020 Μειέηε ηεο Γηεύζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο
& Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ ρώξσλ Παιαηώλ Σθαγείσλ
ηνπ έξγνπ κε αθξσλύκην SPARC, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 190.906,68 επξώ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ),
θαη ιακβάλνληαο ππόςε:
1. Τηο εγγεγξακκέλεο πηζηώζεηο ζηνλ νηθείν ΚΑ: 15-7135.66005 ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο,
2. Τν ππ’ αξηζ. πξση. 1155/29-01-2020 πξσηνγελέο αίηεκα (ΑΓΑΜ:
20REQ006213561/29-01-2020) ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο &
Πιεξνθνξηθήο,
3. Τν ππ’ αξηζ. 1164/29-01-2020 Τεθκεξησκέλν Αίηεκα ηεο Αληηδεκαξρίαο
Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηώλ, Έξγσλ Πξαζίλνπ,
θαζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ,
4. Τελ ππ’ αξηζ. Β/329/06-02-2020 Απόθαζε Αλάιεςεο Υπνρξέσζεο
(ΑΓΑΜ:20REQ006248357 & ΑΓΑ: 68ΥΤΨΞΙ-ΑΤΦ),
1]
Δγθξίλεη ηε δηελέξγεηα ηνπ Γεκόζηνπ Ηιεθηξνληθνύ Γηαγσληζκνύ κε αλνηθηή
δηαδηθαζία ηεο πξνκήζεηαο εμνπιηζκνύ ρώξωλ Παιαηώλ θαγείωλ, ηνπ έξγνπ κε
αθξωλύκην SPARC, MIS 5003273, πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο 190.906,68€
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ), ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 06/2020 Μειέηε ηεο
Γηεύζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο.
2]
Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο ζύκθσλα κε ηα
αλαθεξόκελα ζην Παξάξηεκα Ι (Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ
Αληηθεηκέλνπ ηεο Σύκβαζεο) ηνπ ηεύρνπο δηαθήξπμεο.

ΑΔΑ: ΨΗΡΒΩΞΙ-ΧΝΝ

3]
Καηαξηίδεη θαη ζπληάζζεη ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ ηεο
αλσηέξσ πξνκήζεηαο κε βάζε ην ηζρύνλ λνκηθό θαη ζεζκηθό πιαίζην πνπ
πεξηγξάθεηαη ζην ηεύρνο δηαθήξπμεο, κε θξηηήξην θαηαθύξωζεο ηελ πιένλ
ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο
(ρακειόηεξε ηηκή αλά ηκήκα) θαη ππνγξάθεη ην ζρεηηθό ηεύρνο ηεο δηαθήξπμεο.

Ο Πξόεδξνο
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