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Απιθμόρ  879    

45
η
 ςνεδπίαζη  

Οικονομικήρ Δπιηποπήρ Γήμος Παηπέυν 

ηηρ 8
ηρ

 Γεκεμβπίος 2020 

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

  

Σηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 8
η
 Γεκεμβπίος 2020, εκέξα Σπίηη θαη ώπα 11:30, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 45/4-12-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζυ ηηλεδιάζκετηρ ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ 

Δπιηποπήρ, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθύθιην ηνπ ΥΠ.ΔΣ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (19) 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] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 7] 

Ισάλλεο Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 8] Πέηξνο Χσκάο – ηαθηηθό κέινο, 9] Φξήζηνο 

Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 10] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Ο θ. Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 4
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 872/2020), 

νπόηε ν θ. Φξήζηνο Κνξδάο - αλαπιεξσκαηηθό κέινο, κεηείρε πιένλ ζηελ ηειεδηάζθεςε 

σο εηζεγεηήο Αληηδήκαξρνο.  

Ο θ. Ισάλλεο Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά 

ηε ζπδήηεζε ηνπ 11
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 879/2020). 

Οη θ.θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο θαη Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό 

κέινο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...………………………………………………….. 

Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (11) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

«1) Έγθξηζε ηνπ από 2-12-2020 Πξαθηηθνύ ηνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ ηεο Γ/λζεο 

Πξνγξακκαηηζκνύ Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο, 2) Μαηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε (ζύκβαζε θαη’ απνθιεηζηηθόηεηα), 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 παξ.2 πεξηπη. β) ππνπεξ. ββ) ηνπ Ν.4412/2016 γηα ηελ 

«Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θαη εξγαζίεο γηα αλαβάζκηζε ηειεπηθνηλσληαθώλ ππνδνκώλ 

ελόςεη ηεο κεηεγθαηάζηαζεο ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζην θηήξην ηνπ πξώελ 

Αξζαθείνπ», 3) Δπαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε 

δεκνζίεπζε κε αιιαγή ησλ όξσλ ηεο 24/2020 Μειέηεο ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνύ 

Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο» (ζρεηηθό ην ππ’ αξηζ. 16994/4-12-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. 

Γεκάξρνπ θαη ε ππ’ αξηζ. 16970/4-12-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ 

Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηώλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, 

Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ - Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ 

Υπεξεζηώλ – Τκήκα Πξνκεζεηώλ θαη Γεκνπξαζηώλ) ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: – Τνλ 

θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ:΄΄1.Έγθξηζε ηνπ από 2-12-2020 

Πξαθηηθνύ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνύ Οξγάλσζεο & 

Πιεξνθνξηθήο 2. Μαηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε 

δεκνζίεπζε (ζύκβαζε θαη’ απνθιεηζηηθόηεηα), ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 παξ.2 πεξηπη .β) 

ππνπεξ. ββ) ηνπ Ν.4412/2016  γηα ηελ «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θαη εξγαζίεο γηα 

αλαβάζκηζε  ηειεπηθνηλσληαθώλ ππνδνκώλ ελόςεη ηεο κεηεγθαηάζηαζεο ππεξεζηώλ ηνπ 

Γήκνπ Παηξέσλ ζην θηήξην ηνπ πξώελ Αξζαθείνπ»,CPV: 32543000-1 & 32430000-6,κε 

ζπλνιηθό πνζό αλάζεζεο 26.668,42€ (ζπκπεξ. ΦΠΑ 24)», 3. Δπαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο 
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δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε κε αιιαγή ησλ όξσλ ηεο 24/2020 

Μειέηεο ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνύ Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο΄΄ - Λακβάλνληαο 

ππόςε: -*ην άξζξν 206 παξ.1 ηνπ Ν.4555/2018: «Γελ απαηηείηαη απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ 

ζπκβνπιίνπ γηα ηελ εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο έξγνπ, 

πξνκήζεηαο ή γεληθήο ππεξεζίαο. […]» -*ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010, (ΦΔΚ 87Α/7-6-

2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - 

Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», 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 θαη κε ην λ.4674/20 άξζξν 10 παξ.4, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ 

4623/19 θαη όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 14 παξ.1 ηνπ Ν.4625/19 θαη κε ην 

λ.4674/20 άξζξν 10 παξ.4. -*ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ32 ηνπ Ν.4412/2016: «2.Η δηαδηθαζία 

κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ ζε νπνηαδήπνηε από ηηο θαησηέξσ 

πεξηπηώζεηο:  […]β) εάλ ηα έξγα, ηα αγαζά ή νη ππεξεζίεο κπνξνύλ λα παξαζρεζνύλ 

κόλνλ από έλαλ ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθό θνξέα γηα νπνηνλδήπνηε από ηνπο θαησηέξσ 

ιόγνπο: αα) ζηόρνο ηεο ζύκβαζεο είλαη ε δεκηνπξγία ή απόθηεζε κνλαδηθνύ έξγνπ ηέρλεο 

ή θαιιηηερληθήο εθδήισζεο, ββ) απνπζία αληαγσληζκνύ γηα ηερληθνύο ιόγνπο, γγ) 

πξνζηαζία απνθιεηζηηθώλ δηθαησκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ 

δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο. Οη εμαηξέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηηο ππνπεξηπηώζεηο ββ' θαη γγ' 

εθαξκόδνληαη κόλν εάλ δελ ππάξρεη εύινγε ελαιιαθηηθή ιύζε ή ππνθαηάζηαην θαη ε 

απνπζία αληαγσληζκνύ δελ είλαη απνηέιεζκα ηερλεηνύ πεξηνξηζκνύ ησλ παξακέηξσλ ηεο 

ζύκβαζεο» -*ην άξζξν 54 παξ.7 ηνπ Ν.4412/2016: «Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

θαζνξίδνληαη θαη εγθξίλνληαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο 

θαηά ην άξζξν 120 παξ.3» -*ηελ αξηζ. 24/2020 Μειέηε ηεο Γηεύζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνύ 

Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο, Τκήκα Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληώλ -*ηελ 703/13-10-

2020 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ:ΨΝΒ2ΨΞΙ-3ΓΜ) κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθαλ: α) ε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε (ζύκβαζε 

θαη’ απνθιεηζηηθόηεηα), ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 παξ.2 πεξηπη .β) ππνπεξ. ββ) ηνπ 

Ν.4412/2016  γηα ηελ «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θαη εξγαζίεο γηα αλαβάζκηζε  

ηειεπηθνηλσληαθώλ ππνδνκώλ ελόςεη ηεο κεηεγθαηάζηαζεο ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ ζην θηήξην ηνπ πξώελ Αξζαθείνπ», CPV: 32543000-1 & 32430000-6, κε 

ζπλνιηθό πνζό αλάζεζεο 26.668,42 € (ζπκπεξ. ΦΠΑ 24) κε ηελ εηαηξεία ΟΤΔ ΑΔ & β) νη 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. 24/2020 κειέηεο γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα -*ηελ αξηζ. 

πξση. 51078/26-10-2020 Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο πνπ απέζηεηιε ην Τκήκα 

Πξνκεζεηώλ ζηελ εηαηξεία ΟΤΔ ΑΔ. -*Τηο από 30-10-2020 &9-11-2020 επηζηνιέο ηεο 

ΟΤΔ ΑΔ γηα δηεπθξηλήζεηο αλαθνξηθά κε ηα ηερληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

αλσηέξσ πξνκήζεηαο ηηο νπνίεο επηζπλάπηνπκε. -*Τελ κε αξηζ. πξση. 54680/13-11-2020 

απάληεζε ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνύ Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο πξν ηελ ΟΤΔ ΑΔ, 

ηελ νπνία επηζπλάπηνπκε -*Τελ άθαξπε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ απνζηνιή ηνπ 

θαθέινπ ηνπ δηαγσληζκνύ από ην Τκήκα Πξνκεζεηώλ (16657/27/11-2020) πξνο ην Τκήκα 

Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληώλ γηα πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. -*Τν από 2-12-2020 Πξαθηηθό 

Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ ηεο Γ/λζεο Πιεξνθνξηθήο κε ην νπνίν νκόθσλα πξνηείλεηαη: - 1. 

ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαοηεο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε 

δεκνζίεπζε (ζύκβαζε θαη’ απνθιεηζηηθόηεηα), ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 παξ.2 πεξηπη. β) 

ππνπεξ. ββ) ηνπ Ν.4412/2016 γηα ηελ «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θαη εξγαζίεο γηα 

αλαβάζκηζε ηειεπηθνηλσληαθώλ ππνδνκώλ ελόςεη ηεο κεηεγθαηάζηαζεο ππεξεζηώλ ηνπ 

Γήκνπ Παηξέσλ ζην θηήξην ηνπ πξώελ Αξζαθείνπ», ζύκθσλα κε ην άξζξν 106 ηνπ λ. 

441/2016 -2. ηελ επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε 

δεκνζίεπζε (ζύκβαζε θαη’ απνθιεηζηηθόηεηα), ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 παξ.2 πεξηπη. β) 

ππνπεξ. ββ) ηνπ Ν.4412/2016 κε αιιαγή ησλ όξσλ ηεο ππ’ αξηζ. 24/2020 κειέηεο ηεο 
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Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 106 ηνπ 

λ. 441/2016 γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θαη εξγαζίεο γηα 

αλαβάζκηζε ηειεπηθνηλσληαθώλ ππνδνκώλ ελόςεη ηεο κεηεγθαηάζηαζεο ππεξεζηώλ ηνπ 

Γήκνπ Παηξέσλ ζην θηήξην ηνπ πξώελ Αξζαθείνπ» - Παξαθαινύκε όπσο εγθξίλεηε: - 1. 

Δγθξίλεηε ην από 2-12-2020 Πξαθηηθό ηνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ ηεο Γ/λζεο 

Πξνγξακκαηηζκνύ Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο - 2. Απνθαζίζεηε: α) ηε καηαίσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε (ζύκβαζε θαη’ 

απνθιεηζηηθόηεηα), ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 παξ.2 πεξηπη. β) ππνπεξ. ββ) ηνπ 

Ν.4412/2016 γηα ηελ «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θαη εξγαζίεο γηα αλαβάζκηζε 

ηειεπηθνηλσληαθώλ ππνδνκώλ ελόςεη ηεο κεηεγθαηάζηαζεο ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ ζην θηήξην ηνπ πξώελ Αξζαθείνπ», CPV: 32543000-1 & 32430000-6, β) ηελ 

επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε  δεκνζίεπζε(ζύκβαζε 

θαη’ απνθιεηζηηθόηεηα), ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 παξ.2 πεξηπη. β) ππνπεξ. ββ) ηνπ 

Ν.4412/2016 κε αιιαγή ησλ όξσλ ηεο 24/2020 Μειέηεο ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνύ 

Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο, Τκήκα Πιεξνθνξηθήο &Δπηθνηλσληώλ ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 106 ηνπ λ. 4412/2016 γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα. – Ο Αληηδήκαξρνο 

Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηώλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, 

Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ, θ. Νηθόιανο 

Αζπξάγθαζνο».- 

 

Ζ Οικονομική Δπιηποπή, κε ηελ δηεπθξίληζε όηη απνρώξεζε από ηελ 

ηειεδηάζθεςε ν θ. Ισάλλεο Τζηκπνύθεο, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηνλ αξκόδην 

εηζεγεηή-Αληηδήκαξρν θαη έιαβε ππόςε ην από 2-12-2020 πξαθηηθό ηνπ αξκόδηνπ 

Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

Σύκθσλα κε: 

1. Τν άξζξν 206 παξ.1 ηνπ Ν.4555/2018: «Γελ απαηηείηαη απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ 

ζπκβνπιίνπ γηα ηελ εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο έξγνπ, 

πξνκήζεηαο ή γεληθήο ππεξεζίαο. […]»  

2. Τν άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άξζξν 40 παξ.1) 

3. Τελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν.4412/2016: «2. Η δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε 

ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ ζε νπνηαδήπνηε από ηηο θαησηέξσ πεξηπηώζεηο:  

[…] β) εάλ ηα έξγα, ηα αγαζά ή νη ππεξεζίεο κπνξνύλ λα παξαζρεζνύλ κόλνλ από 

έλαλ ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθό θνξέα γηα νπνηνλδήπνηε από ηνπο θαησηέξσ 

ιόγνπο: αα) ζηόρνο ηεο ζύκβαζεο είλαη ε δεκηνπξγία ή απόθηεζε κνλαδηθνύ έξγνπ 

ηέρλεο ή θαιιηηερληθήο εθδήισζεο, ββ) απνπζία αληαγσληζκνύ γηα ηερληθνύο 

ιόγνπο, γγ) πξνζηαζία απνθιεηζηηθώλ δηθαησκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο. Οη εμαηξέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηηο 

ππνπεξηπηώζεηο ββ' θαη γγ' εθαξκόδνληαη κόλν εάλ δελ ππάξρεη εύινγε 

ελαιιαθηηθή ιύζε ή ππνθαηάζηαην θαη ε απνπζία αληαγσληζκνύ δελ είλαη 

απνηέιεζκα ηερλεηνύ πεξηνξηζκνύ ησλ παξακέηξσλ ηεο ζύκβαζεο» 

4. Τν άξζξν 54 παξ.7 ηνπ Ν.4412/2016: «Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζνξίδνληαη θαη 

εγθξίλνληαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο θαηά ην άξζξν 

120 παξ.3» 

 

θαη ιακβάλνληαο ππόςε: 
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1. Τελ αξηζ. 24/2020 Μειέηε ηεο Γηεύζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνύ Οξγάλσζεο & 

Πιεξνθνξηθήο, Τκήκα Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληώλ 

2. Τελ 703/13-10-2020 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ:ΨΝΒ2ΨΞΙ-3ΓΜ) 

κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ: α) ε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε 

δεκνζίεπζε (ζύκβαζε θαη’ απνθιεηζηηθόηεηα), ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 παξ.2 

πεξηπη. β) ππνπεξ. ββ) ηνπ Ν.4412/2016 γηα ηελ «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ θαη 

εξγαζίεο γηα αλαβάζκηζε ηειεπηθνηλσληαθώλ ππνδνκώλ ελόςεη ηεο 

κεηεγθαηάζηαζεο ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζην θηήξην ηνπ πξώελ 

Αξζαθείνπ», CPV: 32543000-1 & 32430000-6, κε ζπλνιηθό πνζό αλάζεζεο 

26.668,42 € (ζπκπεξ. ΦΠΑ 24) κε ηελ εηαηξεία ΟΤΔ ΑΔ & β) νη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. 24/2020 κειέηεο γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα 

3. Τελ αξηζ. πξση. 51078/26-10-2020 Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο πνπ 

απέζηεηιε ην Τκήκα Πξνκεζεηώλ ζηελ εηαηξεία ΟΤΔ ΑΔ 

4. Τηο από 30-10-2020 &9-11-2020 επηζηνιέο ηεο ΟΤΔ ΑΔ γηα δηεπθξηλήζεηο 

αλαθνξηθά κε ηα ηερληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο ηηο 

νπνίεο επηζπλάπηνπκε 

5. Τελ κε αξηζ. πξση. 54680/13-11-2020 απάληεζε ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνύ 

Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο πξν ηελ ΟΤΔ ΑΔ 

6. Τελ άθαξπε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ απνζηνιή ηνπ θαθέινπ ηνπ 

δηαγσληζκνύ από ην Τκήκα Πξνκεζεηώλ (16657/27/11-2020) πξνο ην Τκήκα 

Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληώλ γηα πεξαηηέξσ ελέξγεηεο 

7. Τν από 2-12-2020 Πξαθηηθό Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ ηεο Γ/λζεο Πιεξνθνξηθήο κε 

ην νπνίν νκόθσλα πξνηείλεηαη: 

1.  Η καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο 

πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε (ζύκβαζε θαη’ απνθιεηζηηθόηεηα), ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 32 παξ.2 πεξηπη. β) ππνπεξ. ββ) ηνπ Ν.4412/2016 γηα ηελ «Πξνκήζεηα 

εμνπιηζκνύ θαη εξγαζίεο γηα αλαβάζκηζε ηειεπηθνηλσληαθώλ ππνδνκώλ ελόςεη ηεο 

κεηεγθαηάζηαζεο ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζην θηήξην ηνπ πξώελ 

Αξζαθείνπ», ζύκθσλα κε ην άξζξν 106 ηνπ λ. 441/2016  

2.  Η επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε 

δεκνζίεπζε (ζύκβαζε θαη’ απνθιεηζηηθόηεηα), ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 παξ.2 

πεξηπη. β) ππνπεξ. ββ) ηνπ Ν.4412/2016 κε αιιαγή ησλ όξσλ ηεο ππ’ αξηζ. 24/2020 

κειέηεο ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο, ζύκθσλα 

κε ην άξζξν 106 ηνπ λ. 441/2016 γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «Πξνκήζεηα 

εμνπιηζκνύ θαη εξγαζίεο γηα αλαβάζκηζε ηειεπηθνηλσληαθώλ ππνδνκώλ ελόςεη ηεο 

κεηεγθαηάζηαζεο ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζην θηήξην ηνπ πξώελ 

Αξζαθείνπ» 

 

1) Δγκπίνεηε ην από 2-12-2020 Πξαθηηθό ηνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ ηεο Γ/λζεο 

Πξνγξακκαηηζκνύ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο. 

 

2) Δγκπίνει: 

α)  Τελ καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε 

(ζύκβαζε θαη’ απνθιεηζηηθόηεηα), ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 παξ.2 πεξηπη. β) ππνπεξ. ββ) 

ηνπ Ν.4412/2016 γηα ηελ «Ππομήθεια εξοπλιζμού και επγαζίερ για αναβάθμιζη 

ηηλεπικοινυνιακών ςποδομών ενότει ηηρ μεηεγκαηάζηαζηρ ςπηπεζιών ηος Γήμος 

Παηπέυν ζηο κηήπιο ηος ππώην Απζακείος», CPV: 32543000-1 & 32430000-6. 

 

β) Τελ επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε 

(ζύκβαζε θαη’ απνθιεηζηηθόηεηα), ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 παξ.2 πεξηπη. β) ππνπεξ. ββ) 
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ηνπ Ν.4412/2016, κε αιιαγή ησλ όξσλ ηεο αξηζ. 24/2020 Μειέηεο ηεο Γ/λζεο 

Πξνγξακκαηηζκνύ Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο, Τκήκα Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληώλ, 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 106 ηνπ λ. 4412/2016, γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα. 
 

 

                 Ο Ππόεδπορ                                      Σα ςμμεηέσονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  
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