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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 18ε Ννεκβξίνπ 2020, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 11:30,
κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό
41/13-11-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (19) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα
παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 3]
Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 4] Ηνπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5]
Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 6] Ησάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 7]
Υξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, 8] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό
κέινο θαη 9] Αζαλάζηνο Γνύξνο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Ο θ. Υξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε
θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 9νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο
828/2020).
Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο,
Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο, Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο θαη Πέηξνο
Φσκάο – ηαθηηθό κέινο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη θιήζεθαλ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (10) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο,
«Έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, θαζνξηζκόο ηνπ ηξόπνπ εθηέιεζεο, θαηάξηηζε θαη ζύληαμε
ησλ όξσλ ηνπ πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ, γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζηώλ γηα ηε θύιαμε ηνπ Ξελώλα
Φηινμελίαο Γπλαηθώλ Θπκάησλ Βίαο», ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. Ξ.3/2020 Μειέηε ηεο Γ/λζεο
Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο, ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 52.218,48 €
(ζπκπ/λνπ Φ.Π.Α. 24%)», (ζρεηηθό ην αξηζ. 16044/13-11-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη
ε αξηζ. 15943/11-11-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο,
Δλέξγεηαο θαη Μειεηώλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ
Δμνπιηζκνύ - Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ – Σκήκα Πξνκεζεηώλ θαη Γεκνπξαζηώλ), ε νπνία έρεη σο εμήο:
«Πξνο: - Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε ηερληθώλ
πξνδηαγξαθώλ, θαζνξηζκόο ηνπ ηξόπνπ εθηέιεζεο, θαηάξηηζε θαη ζύληαμε ησλ όξσλ ηνπ
πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ, γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζηώλ γηα ηε θύιαμε ηνπ Ξελώλα Φηινμελίαο
Γπλαηθώλ Θπκάησλ Βίαο» ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. Ξ.3/2020 Μειέηε ηεο Γ/λζεο
Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο, ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 52.218,48 €
(ζπκπ/λνπ Φ.Π.Α. 24%)΄΄ - ύκθσλα κε: - 1. ην άξζξν 72 παξ. 1δ ηνπ Ν.3852/2010 όπσο
αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4623/2019 (ΦΔΚ134 Α΄/09-08-2019) θαη
όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 14 παξ. 1 ηνπ Ν.4625/19, κε ην άξζξν 10 παξ. 4 ηνπ Ν.4674/20
θαη ην άξζξν 40 παξ. 1 πεξ. ζη. ηνπ λ. 4735/12-10-2020 - 2. ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκόζηεο
πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη
2014/25/ΔΔ)» - 3. ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο
(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο», - 4. ηνπ λ.
4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο Ννκηθώλ
Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992
(Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθόηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1, - 5. ηεο παξ. Ε ηνπ Ν.
4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», - 6. ηνπ
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άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξόηεζε ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη
νξηζκόο ησλ κειώλ ηνπο κε θιήξσζε», - 7. ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «ύζηαζε εληαίαο
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνύ Ζιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ…», - 8. ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή
αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην
δηαδίθηπν "Πξόγξακκα Γηαύγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, ηεο κε αξ. 57654/22.05.2017 (ΦΔΚ
1781/23.05.2017 ηεύρνο Β') Απόθαζεο ηνπ Τπ. Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο «Ρύζκηζε εηδηθόηεξσλ
ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ Ζιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο – 9. ηνπ άξζξνπ 23 ηεο
απόθαζεο κε αξηζ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248)
«Κύξσζε Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο», - 10 ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κύξσζε ηνπ
Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 11. ηνπ π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα έγγξαθα
θαη ζηνηρεία”, - 12. ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο” – 13.
ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4555/18, ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 210 παξ.2 θαη ην άξζξν 283
ηνπ Ν.4555/18, -14. ην λ. 3863/2010 «Νέν Αζθαιηζηηθό ύζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο,
ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» (Α΄ 115) νξίδεη ζην άξζξν 68, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην
άξζξν 22 ηνπ λ. 4144/2013 (Α΄ 88), όηη «1. Ζ εθάζηνηε αλαζέηνπζα αξρή, δειαδή (…) νη
Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) (…) ε νπνία (αξρή) αλαζέηεη απεπζείαο ή
πξνθεξύζζεη δηαγσληζκό γηα ηελ αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηώλ θαζαξηζκνύ ή/θαη θύιαμεο,
ππνρξενύηαη λα δεηά από ηηο εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηώλ θαζαξηζκνύ ή/θαη θύιαμεο
(εξγνιάβνη) λα αλαθέξνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εθηόο ησλ άιισλ, ηα εμήο: α) Σνλ αξηζκό ησλ
εξγαδνκέλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνύλ ζην έξγν. β) Σηο εκέξεο θαη ηηο ώξεο εξγαζίαο. γ) Σε
ζπιινγηθή ζύκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ηπρόλ ππάγνληαη νη εξγαδόκελνη. δ) Σν ύςνο ηνπ
πξνϋπνινγηζκέλνπ πνζνύ πνπ αθνξά ηηο πάζεο θύζεσο λόκηκεο απνδνρέο απηώλ ησλ
εξγαδνκέλσλ. ε) Σν ύςνο ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ κε βάζε ηα πξνϋπνινγηζζέληα πνζά. ζη)
Σα ηεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνύ αλά άηνκν, όηαλ πξόθεηηαη γηα θαζαξηζκό ρώξσλ. Οη εηαηξείεο
παξνρήο ππεξεζηώλ θαζαξηζκνύ ή/θαη θύιαμεο (εξγνιάβνη) ππνρξενύληαη, κε πνηλή
απνθιεηζκνύ, λα εμεηδηθεύνπλ ζε ρσξηζηό θεθάιαην ηεο πξνζθνξάο ηνπο ηα σο άλσ ζηνηρεία.
ηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα ππνινγίδνπλ εύινγν πνζνζηό δηνηθεηηθνύ θόζηνπο παξνρήο ησλ
ππεξεζηώλ ηνπο, ησλ αλαιώζηκσλ, ηνπ εξγνιαβηθνύ ηνπο θέξδνπο θαη ησλ λόκηκσλ ππέξ
Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ θξαηήζεσλ. Δπηπξνζζέησο, ππνρξενύληαη λα επηζπλάπηνπλ ζηελ πξνζθνξά
αληίγξαθν ηεο ζπιινγηθήο ζύκβαζεο εξγαζίαο ζηελ νπνία ηπρόλ ππάγνληαη νη εξγαδόκελνη (…) 3.
ηε ζύκβαζε πνπ ζπλάπηεη ε εθάζηνηε αλαζέηνπζα αξρή κε ηνπο εξγνιάβνπο πεξηιακβάλνληαη ηα
ζηνηρεία α΄ έσο ζη΄ ηεο πξώηεο παξαγξάθνπ, θαζώο θαη εηδηθόο όξνο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο
εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο λνκνζεζίαο πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη πξόιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ. Όηαλ δελ αλαγξάθνληαη ηα αλσηέξσ
ζηνηρεία θαη όξνη, ε ζύκβαζε είλαη άθπξε θαη απνξξίπηεηαη ε δαπάλε πιεξσκήο (…)» - 15. ησλ
ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λόκσλ εθδνζεηζώλ θαλνληζηηθώλ πξάμεσλ, ησλ ινηπώλ δηαηάμεσλ πνπ
αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ από ηα νξηδόκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε ηεο παξνύζαο, θαζώο θαη
ηνπ ζπλόινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνύ, εξγαηηθνύ, θνηλσληθνύ, πεξηβαιινληηθνύ θαη
θνξνινγηθνύ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, έζησ θαη αλ
δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. – 16. Σελ ππ’ αξηζ. 1645/27-04-2016 (ΑΓΑ: 7ΡΚ7Λ6-ΛΤ1)
Απόθαζε Έληαμεο ηεο Πξάμεο «Λεηηνπξγία δνκώλ θαη ππεξεζηώλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
πξνο όθεινο ησλ γπλαηθώλ θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο - Λεηηνπξγία μελώλσλ
θηινμελίαο» κε θσδ. ΟΠ 5000738 ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα « Γπηηθή Διιάδα 2014-2020,
γηα ηνλ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο « Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, πξνώζεζε ηεο Κνηλσληθήο
Έληαμεο θαη Καηαπνιέκεζε ηεο Φηώρεηαο θαη ησλ Γηαθξίζεσλ » όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε
ζύκθσλα κε ην αξηζ. 3457/31-08-2020 έγγξαθν ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δ.Π.
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο. – 17. ηελ αξηζ. Πξση. 50660/30-8-2019 Απόθαζε Γεκάξρνπ
Παηξέσλ πεξί «Οξηζκνύ Αληηδεκάξρσλ θαη Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ηνπ», ηεο ππ’ αξ.
66843/21.11.2019 Απόθαζεο Γεκάξρνπ Παηξέσλ ζρεηηθή κε «Μεηαβίβαζε αξκνδηόηεηαο θαη
εμνπζηνδόηεζε ππνγξαθήο Σεθκεξησκέλνπ Αηηήκαηνο Γηαηάθηε» θαη ηεο ππ’ αξ.
66842/21.11.2019 Απόθαζε Γεκάξρνπ Παηξέσλ ζρεηηθή κε «Μεηαβίβαζε αξκνδηόηεηαο θαη
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εμνπζηνδόηεζε ππνγξαθήο Απνθάζεσλ Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο», -18. ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ
Γήκνπ, ζηνλ Κ.Α.: 60-7341.80018 κε ρξεκαηνδόηεζε από ην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Γπηηθή
Διιάδα 2014-2020 κε ΟΠ 5000738 θαη ηελ ππ’ αξηζ. ΑΑΤ1.934-19/10/20
(ΑΓΑΜ:20REQ007497692) κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα θαη δηάζεζε πίζησζεο. – 19. ηε
κε αξ. πξση. 32508/28-07-2020 Απόθαζε Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ ππνέξγνπ ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ «Λεηηνπξγία δνκώλ θαη ππεξεζηώλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξνο όθεινο ησλ
γπλαηθώλ θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο - Λεηηνπξγία μελώλσλ θηινμελίαο Γήκνπ Παηξέσλ»
όπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί. – 20. ηελ αξηζ. Ξ.3/2020 κειέηε ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνύ,
Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο -21. ην πξσηνγελέο αίηεκα κε ΑΓΑΜ:20REQ007422533 - 22. Σελ
αξηζ. 13.650/19-10-2020 απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο Β/1.934 ΑΓΑ:Χ0ΤΑΧΞΗ-ΞΤΑ πνζνύ
52.218,48 € (ζπκπ/λνπ Φ.Π.Α. 24%) πνπ βαξύλεη ηνλ Κ.Α.Δ.60-7341.80018 -23. ην εγθεθξηκέλν
αίηεκα κε ΑΓΑΜ:20REQ007497692 - Παξαθαινύκε όπσο: - 1. εγθξίλεηε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. Ξ.3/2020 Μειέηεο ηνπ πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ «Παξνρή
ππεξεζηώλ γηα ηε θύιαμε ηνπ Ξελώλα Φηινμελίαο Γπλαηθώλ Θπκάησλ Βίαο», κε CPV:797130005 (ππεξεζίεο θύιαμεο), ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ52.218,48€ (ζπκπ/λνπ Φ.Π.Α. 24%). – 2.
θαζνξίζεηε ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο, θαηαξηίζεηε θαη ζπληάμεηε ηνπο όξνπο ηνπ πλνπηηθνύ
Γηαγσληζκνύ, πνπ αθνξνύλ ζηελ ελ ιόγσ ππεξεζία, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα
από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή), όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 86
ηνπ Ν.4412/2016 θαη ζηνλ ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηεο κειέηεο θαη ππνγξάςεηε ην ζρεηηθό
ηεύρνο δηαθήξπμεο. - Ο Αληηδήκαξρνο Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη
Μειεηώλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ, θ.
Νηθόιανο Αζπξάγθαζνο».Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ
αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ, ηελ αξηζ. Ξ.3/2020 κειέηε ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνύ,
Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζηώλ γηα ηε θύιαμε ηνπ Ξελώλα
Φηινμελίαο Γπλαηθώλ Θπκάησλ Βίαο» θαη ην ζρεηηθό ηεύρνο ηεο δηαθήξπμεο,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:
1. Σνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άξζξν 40 παξ.1)
2. Σνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γημόζιερ ςμβάζειρ Έπγων, Ππομηθειών και Τπηπεζιών
(πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)»
3. Σνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και εποπηείαρ (ενζωμάηωζη
ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΔΔ) – δημόζιο λογιζηικό και άλλερ διαηάξειρ»
4. Σνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γιοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ - Καηαπγήζειρ, ςγσωνεύζειρ
Νομικών Πποζώπων και Τπηπεζιών ηος Γημοζίος Σομέα-Σποποποίηζη Γιαηάξεων ηος π.δ.
318/1992 (Α΄161) και λοιπέρ πςθμίζειρ» θαη εηδηθόηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1
5. Σεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ζηην
Οδηγία 2011/7 ηηρ 16.2.2011 για ηην καηαπολέμηζη ηων καθςζηεπήζεων πληπωμών ζηιρ
εμποπικέρ ζςναλλαγέρ»
6. Σνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 4024/2011 (Α 226) «ςγκπόηηζη ζςλλογικών οπγάνων ηηρ διοίκηζηρ
και οπιζμόρ ηων μελών ηοςρ με κλήπωζη»
7. Σνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «ύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Γημοζίων ςμβάζεων και
Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Γημοζίων ςμβάζεων…»
8. Σνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δνίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην ςποσπεωηική ανάπηηζη νόμων
και ππάξεων ηων κςβεπνηηικών, διοικηηικών και αςηοδιοικηηικών οπγάνων ζηο διαδίκηςο
"Ππόγπαμμα Γιαύγεια" και άλλερ διαηάξειρ”, ηεο κε αξ. 57654/22.05.2017 (ΦΔΚ
1781/23.05.2017 ηεύσορ Β') Απόθαζηρ ηος Τπ. Οικονομίαρ & Ανάπηςξηρ «Ρύθμιζη
ειδικόηεπων θεμάηων λειηοςπγίαρ και διασείπιζηρ ηος Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος
Γημοζίων ςμβάζεων (ΚΗΜΓΗ) ηος Τποςπγείος Οικονομίαρ και Ανάπηςξηρ
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9. Σνπ άξζξνπ 23 ηεο απόθαζεο κε αξηζ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ
ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύπωζη Κώδικα Φόπος Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ»
10. Σνπ λ. 2690/1999 (Α' 45) “Κύπωζη ηος Κώδικα Γιοικηηικήρ Γιαδικαζίαρ και άλλερ
διαηάξειρ” θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15
11. Σνπ π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηζη διαηάξεων για ηην ππόζβαζη ζε δημόζια έγγπαθα
και ζηοισεία”
12. Σνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο”
13. Σεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4555/18, ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 210 παξ.2 θαη ην
άξζξν 283 ηνπ Ν.4555/18
14. Σνπ λ. 3863/2010 «Νέν Αζθαιηζηηθό ύζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο
εξγαζηαθέο ζρέζεηο» (Α΄ 115) νξίδεη ζην άξζξν 68, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 22
ηνπ λ. 4144/2013 (Α΄ 88), όηη «1. Ζ εθάζηνηε αλαζέηνπζα αξρή, δειαδή (…) νη
Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) (…) ε νπνία (αξρή) αλαζέηεη απεπζείαο ή
πξνθεξύζζεη δηαγσληζκό γηα ηελ αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηώλ θαζαξηζκνύ ή/θαη
θύιαμεο, ππνρξενύηαη λα δεηά από ηηο εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηώλ θαζαξηζκνύ ή/θαη
θύιαμεο (εξγνιάβνη) λα αλαθέξνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εθηόο ησλ άιισλ, ηα εμήο: α)
Σνλ αξηζκό ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνύλ ζην έξγν. β) Σηο εκέξεο θαη ηηο ώξεο
εξγαζίαο. γ) Σε ζπιινγηθή ζύκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ηπρόλ ππάγνληαη νη εξγαδόκελνη.
δ) Σν ύςνο ηνπ πξνϋπνινγηζκέλνπ πνζνύ πνπ αθνξά ηηο πάζεο θύζεσο λόκηκεο απνδνρέο
απηώλ ησλ εξγαδνκέλσλ. ε) Σν ύςνο ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ κε βάζε ηα
πξνϋπνινγηζζέληα πνζά. ζη) Σα ηεηξαγσληθά κέηξα θαζαξηζκνύ αλά άηνκν, όηαλ
πξόθεηηαη γηα θαζαξηζκό ρώξσλ. Οη εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηώλ θαζαξηζκνύ ή/θαη
θύιαμεο (εξγνιάβνη) ππνρξενύληαη, κε πνηλή απνθιεηζκνύ, λα εμεηδηθεύνπλ ζε ρσξηζηό
θεθάιαην ηεο πξνζθνξάο ηνπο ηα σο άλσ ζηνηρεία. ηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα
ππνινγίδνπλ εύινγν πνζνζηό δηνηθεηηθνύ θόζηνπο παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ ηνπο, ησλ
αλαιώζηκσλ, ηνπ εξγνιαβηθνύ ηνπο θέξδνπο θαη ησλ λόκηκσλ ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ
θξαηήζεσλ. Δπηπξνζζέησο, ππνρξενύληαη λα επηζπλάπηνπλ ζηελ πξνζθνξά αληίγξαθν ηεο
ζπιινγηθήο ζύκβαζεο εξγαζίαο ζηελ νπνία ηπρόλ ππάγνληαη νη εξγαδόκελνη (…) 3. ηε
ζύκβαζε πνπ ζπλάπηεη ε εθάζηνηε αλαζέηνπζα αξρή κε ηνπο εξγνιάβνπο
πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία α΄ έσο ζη΄ ηεο πξώηεο παξαγξάθνπ, θαζώο θαη εηδηθόο όξνο
γηα ηελ εθαξκνγή ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο λνκνζεζίαο πεξί
πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξόιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ. Όηαλ
δελ αλαγξάθνληαη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη όξνη, ε ζύκβαζε είλαη άθπξε θαη απνξξίπηεηαη
ε δαπάλε πιεξσκήο (…)»
15. Σσλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λόκσλ εθδνζεηζώλ θαλνληζηηθώλ πξάμεσλ, ησλ ινηπώλ
δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ από ηα νξηδόκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε ηεο
παξνύζαο, θαζώο θαη ηνπ ζπλόινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνύ, εξγαηηθνύ,
θνηλσληθνύ, πεξηβαιινληηθνύ θαη θνξνινγηθνύ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη
εθηέιεζε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ
θαη ιακβάλνληαο ππόςε:
1. Σελ ππ’ αξηζ. 1645/27-04-2016 (ΑΓΑ: 7ΡΚ7Λ6-ΛΤ1) Απόθαζε Έληαμεο ηεο Πξάμεο
«Λεηηνπξγία δνκώλ θαη ππεξεζηώλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξνο όθεινο ησλ
γπλαηθώλ θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο - Λεηηνπξγία μελώλσλ θηινμελίαο» κε θσδ.
ΟΠ 5000738 ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα « Γπηηθή Διιάδα 2014-2020, γηα ηνλ
Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο « Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, πξνώζεζε ηεο Κνηλσληθήο
Έληαμεο θαη Καηαπνιέκεζε ηεο Φηώρεηαο θαη ησλ Γηαθξίζεσλ» όπσο απηή
ηξνπνπνηήζεθε ζύκθσλα κε ην αξηζκ. 3457/31-08-2020 έγγξαθν ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο
Γηαρείξηζεο Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο
2. Σελ αξηζ. Πξση. 50660/30-8-2019 Απόθαζε Γεκάξρνπ Παηξέσλ πεξί «Οξηζκνύ
Αληηδεκάξρσλ θαη Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ηνπ», ηεο ππ’ αξ. 66843/21.11.2019
Απόθαζεο Γεκάξρνπ Παηξέσλ ζρεηηθή κε «Μεηαβίβαζε αξκνδηόηεηαο θαη
εμνπζηνδόηεζε ππνγξαθήο Σεθκεξησκέλνπ Αηηήκαηνο Γηαηάθηε» θαη ηεο ππ’ αξ.
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4.

5.
6.
7.
8.

66842/21.11.2019 Απόθαζε Γεκάξρνπ Παηξέσλ ζρεηηθή κε «Μεηαβίβαζε αξκνδηόηεηαο
θαη εμνπζηνδόηεζε ππνγξαθήο Απνθάζεσλ Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο»
Σνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ, ζηνλ Κ.Α.: 60-7341.80018 κε ρξεκαηνδόηεζε από ην
Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Γπηηθή Διιάδα 2014-2020 κε ΟΠ 5000738 θαη ηελ ππ’
αξηζ. ΑΑΤ1.934-19/10/20 (ΑΓΑΜ:20REQ007497692) κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε
δηελέξγεηα θαη δηάζεζε πίζησζεο
Σελ κε αξ. πξση. 32508/28-07-2020 Απόθαζε Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ ππνέξγνπ
ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ «Λεηηνπξγία δνκώλ θαη ππεξεζηώλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξνο
όθεινο ησλ γπλαηθώλ θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο - Λεηηνπξγία μελώλσλ
θηινμελίαο Γήκνπ Παηξέσλ» όπσο απηή έρεη ηξνπνπνηεζεί
Σελ αξηζ. Ξ.3/2020 κειέηε ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο
Σν πξσηνγελέο αίηεκα κε ΑΓΑΜ:20REQ007422533
Σελ αξηζ. 13.650/19-10-2020 απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο Β/1.934 ΑΓΑ:Χ0ΤΑΧΞΗΞΤΑ πνζνύ 52.218,48 € (ζπκπ/λνπ Φ.Π.Α. 24%) πνπ βαξύλεη ηνλ Κ.Α.Δ.60-7341.80018
Σν εγθεθξηκέλν αίηεκα κε ΑΓΑΜ:20REQ007497692

1)
Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. Ξ.3/2020 Μειέηεο ηνπ πλνπηηθνύ
Γηαγσληζκνύ γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζηώλ γηα ηε θύιαμε ηνπ Ξελώλα Φηινμελίαο Γπλαηθώλ
Θπκάησλ Βίαο», κε CPV:79713000-5 (ππεξεζίεο θύιαμεο), ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ
52.218,48 € (ζπκπ/λνπ Φ.Π.Α. 24%).
2)
Καηαξηίδεη θαη ζπληάζζεη ηνπο όξνπο ηνπ πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ, πνπ αθνξνύλ ζηελ
ελ ιόγσ ππεξεζία, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή), όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 86 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ζηνλ
ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηεο κειέηεο θαη ππνγξάθεη ην ζρεηηθό ηεύρνο δηαθήξπμεο.

Ο Πξόεδξνο
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ
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