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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 8ε Γεθεκβξίνπ 2020, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 11:30, κεηά
απφ γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 45/4-122020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (19) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα
παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλχζεο Πιέζζαο – Πξφεδξνο, 2] Φψηηνο Γεκαθφπνπινο – Αληηπξφεδξνο, 3]
Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο, 4] Αθξηβή ακνχξε-Βαγελά – ηαθηηθφ κέινο,
5] Ηνπιία Γηαλληηζνπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 6] Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο, 7]
Ησάλλεο Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, 8] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθφ κέινο, 9] Υξήζηνο
Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο θαη 10] Θεφδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο.
Ο θ. Γεψξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθφ κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 4νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 872/2020),
νπφηε ν θ. Υξήζηνο Κνξδάο - αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, κεηείρε πιένλ ζηελ ηειεδηάζθεςε
σο εηζεγεηήο Αληηδήκαξρνο.
Ο θ. Ησάλλεο Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά
ηε ζπδήηεζε ηνπ 11νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 879/2020).
Οη θ.θ. Νηθφιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθφ κέινο θαη Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθφ
κέινο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη θιήζεθαλ.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (13) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο,
«Έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, θαζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο, θαηάξηηζε θαη ζχληαμε
ησλ φξσλ ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Γηεζλή Γεκφζηνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα
εηδψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο», πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 1.234.294,60 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ Φ.Π.Α. 24%, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 14/2020 κειέηε ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο
θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ», (ζρεηηθφ ην ππ’ αξηζ. 16948/3-12-2020 δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ.
Γεκάξρνπ θαη ε ππ’ αξηζ. 16700/27-11-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Πξνγξακκαηηζκνχ,
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηψλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη
Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ – Σκήκα Πξνκεζεηψλ θαη Γεκνπξαζηψλ), ε νπνία έρεη σο εμήο:
«Πξνο: – Σνλ θ. Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ, θαζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο, θαηάξηηζε θαη ζχληαμε ησλ φξσλ ηνπ
Ζιεθηξνληθνχ Γηεζλή Γεκφζηνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα εηδψλ αηνκηθήο
πξνζηαζίαο», πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 1.234.294,60 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.
24%, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 14/2020 κειέηε ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη
Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ΄΄ - Έρνληαο ππφςε: -*ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/10 2010 φπσο
αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.4623/2019 (θεθ 134 Α΄/9-08-2019) θαη φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 14 παξ. 1 ηνπ Ν.4625/19 θαη κε ην Ν.4674/20 άξζξν 10 παξ. 4. -*ηνπ
λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή
ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη -*ηνπ λ. 4270/2014
(Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο
2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», -*ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο
Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ
Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1, -*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
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πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», -*ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα
Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην» -*ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο
Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,
-*ηεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο
«Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)», -*ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε
ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη
απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, -*ηνπ
άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη
νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε», -*ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄150) -*ηνπ άξζξνπ 5
ηεο απφθαζεο κε αξηζ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ -*ηνπ λ. 3548/2007 (Α’
68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη
άιιεο δηαηάμεηο», -*ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο», *ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη
ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, -*ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ
πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία”, -*ηνπ π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Καλνληζκφο εμέηαζεο
πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ ελψπησλ ηεο Α.Δ.Π.Π. -*Σελ 158/2016 Απφθαζε Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ
(Φ.Δ.Κ 3698/Β/16-11-16): Έγθξηζε «Δληαίνπ Δπξσπατθνχ Δληχπνπ Πξνκεζεηψλ» (Δ.Δ.Δ.Π.) ηνπ
άξζξνπ 79 παξ 4 ηνπ Ν.4412/16 γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο άλσ ησλ νξίσλ ησλ
νδεγηψλ θαη ηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15 ΔΑΑΓΖΤ «Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο Δληαίνπ
Δπξσπατθνχ Δληχπνπ Πξνκεζεηψλ (Δ.Δ.Δ.Π.)” -*ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε
ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” -*ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4555/18 (ΦΔΚ133/Α΄/2018) πεξί
«Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο – Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο
θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α.[Πξφγξακκα «ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η»], φπσο ηξνπνπνηήζεθε
θαη ηζρχεη» -*ηελ αξηζ.38616-31/08/20 Απφθαζε Γεκάξρνπ γηα ηνλ νξηζκφ Αληηδεκάξρσλ θαη
Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ηνπ (άξζξν 59 ηνπ Νφκνπ 3852/2010) -*Σν άξζξν 44 ηνπ
Ν.3850/2010 (Α’84) «Δηδηθέο δηαηάμεηο γηα εξγαδνκέλνπο ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο, λ.π.δ.δ. θαη
Ο.Σ.Α.» -8Σελ Π.Κ. 15/6-8-2018 πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο πεξί φξσλ ακνηβήο θ.ι.π. ηνπ κε
ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Πξνζσπηθνχ Ο.Σ.Α. -*Σν ππ’ αξηζκ.πξση.36490/13-5-2019
έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ πνπ αθνξά δηθαηνχρνπο Μ.Α.Π. θαη γάιαθηνο
«Καζαξηζκφο ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ. Γηάξθεηα ζπκβάζεσλ –Τγεία θαη
αζθάιεηα ζηελ εξγαζία.» (εξψηεζε δηνίθεζε) -*ην κε αξηζ. Πξση. 319/29-07-2015 έγγξαθν ηεο
Δηδηθήο Τπεξεζίαο Δθαξκνγήο πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Δλεξγεηψλ απφ ην ΔΚΣ ηνπ Τπνπξγείνπ
Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο νη σθεινχκελνη πνπ
πξνζιακβάλνληαη ζηνπο ΟΣΑ ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηεο Γεκφζηαο ηεο Απαζρφιεζεο κέζσ
Πξνγξακκάησλ Κνηλσθεινχο Δξγαζίαο, είλαη δηθαηνχρνη ησλ εηδψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη ηνπ
γάιαθηνο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ΚΤΑ 53361/2006 (ΦΔΚ 1503/ Β/11-10-2006) ζε ζπλδπαζκφ κε
ην άξζξν 97 ηνπ λ. 4483/2017, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη εκπίπηνπλ ζηηο εηδηθφηεηεο ή ζηηο ζέζεηο
εξγαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ αλσηέξσ ΚΤΑ φπσο ηζρχεη -*ηελ KYA 43726/07.06.2019 (ΦΔΚ
2208/08.06.2019 ηεχρνο B’) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κεξηθψο θαη ηζρχεη (αξηζ. ΚΤΑ 87669/2019,
ΦΔΚ Β' 4584/13-12-2019) ΄΄Παξνρή κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε ππαιιήινπο ησλ OTA α΄ θαη
β΄ βαζκνχ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ απηψλ θαη κέηξα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο κεηά ηελ ζχκθσλε
γλψκε ηνπ Σερληθνχ Αζθαιείαο ιακβάλνληαο επίζεο γλψζε ησλ ΠΓ. 396/1994 & ΠΓ 1073/1981,
-*ην αξηζ.8559 /03-07-2020 έγγξαθν ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη ηνπ
Κνηλσληθνχ Οξγαληζκνχ Γήκνπ Παηξέσλ (ΚΟΓΖΠ), γηα ηελ ζχκθσλε γλψκε πνπ αθνξά ζηελ
επηινγή ηνπ εμνπιηζκνχ ε νπνία αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ: ησλ
εξγνλνκηθψλ θαη ρξεζηηθψλ αλαγθψλ αλά Τπεξεζία, ησλ αλαγθψλ απμεκέλεο πξνζηαζίαο
ηδηαίηεξα νξηζκέλσλ εηδηθνηήησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ εθηίκεζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ,
ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ησλ Τπεξεζηψλ θαη ηνλ πίλαθα
ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ -*ην αξηζ.1821/21-07-2020 έγγξαθν ηεο
Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο- Πνιηηηζηηθνχ Οξγαληζκνχ ζρεηηθά κε ηα Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο
ησλ δηθαηνχρσλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ Οξγαληζκφ θαη ην αξ.3965/17-12-2019 έγγξαθν ηνπ ηερληθνχ
αζθαιείαο πξνο ηελ Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθε- Πνιηηηζηηθφ Οξγαληζκφ κε ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ -*ην αξηζ. 951/03-07-2020 έγγξαθν ηνπ Γεκνηηθνχ
Βξεθνθνκείνπ Παηξψλ ζρεηηθά κε ηα Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο ησλ δηθαηνχρσλ εξγαδνκέλσλ
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ηνπ, φπσο απηφ ζπληάρζεθε κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο -*ην αξηζ. 1302/0707-2020 έγγξαθν ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Παηξέσλ- Καξλαβάιη Πάηξαο ζρεηηθά κε
ηα Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο ησλ δηθαηνχρσλ εξγαδνκέλσλ ηνπ, φπσο απηφ ζπληάρζεθε κε ηε
ζχκθσλε γλψκε ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο -*ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ
θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα
νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ
αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. *ηελ αξηζ. 14/2020 κειέηε ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ
Δμνπιηζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα εηδψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
δαπάλεο 1.234.294,60 (ζπκπεξ/λνπ ηνπ Φ.Π.Α.24%) - Ζ δαπάλε είλαη πνιπεηήο θαη θαηαλέκεηαη
ην 2020 θαη 2021 σο αθνινχζσο: - ΣΜΖΜΑ Α΄ ΓΖΜΟ ΠΑΣΡΔΧΝ - Ζ ρξεκαηνδφηεζε γηα ην
ην νηθνλνκηθφ έηνο 2020 ζα γίλεη ζε βάξνο ησλ θάησζη Κ.Α. ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ - Οηθνλνκηθφ έηνο 2020 - Γ/λζε Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο & Μεραλνινγηθνχ
Δμνπιηζκνχ - Κ.Α. 20-6063.00102 πνζφ 106.703,05€ (ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ) κε ηελ αξηζ. 15.696
Β/2.126/18-11-2020 απφθαζε αλάιεςεο πνιπεηνχο ππνρξέσζεο κε ΑΓΑ: Φ1ΞΖΧΞΗ-8Ζ2 Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ - Ζ/Μ (Σκήκα Ζιεθηξνθσηηζκνχ) - Κ.Α. 20-6063.00203 πνζφ
17.000,00€ (ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ) κε ηελ αξηζ. 15.696 Β/2.127/18-11-2020 απφθαζε αλάιεςεο
πνιπεηνχο ππνρξέσζεο κε ΑΓΑ: ΧΡΝΘΧΞΗ-ΒΚΠ - Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ - Ζ/Μ (Σκήκα
Απηεπηζηαζίαο Κ/Υ Κηηξίσλ) & Γ/λζε Έξγσλ Τπνδνκήο (Σκήκα Απηεπηζηαζίαο Κ/Υ Κηηξίσλ)
Κ.Α. 30-6063.00003 πνζφ 50.000,00€ (ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ) κε ηελ αξηζ. 15.696 Β/2.128/18-11-2020
απφθαζε αλάιεςεο πνιπεηνχο ππνρξέσζεο κε ΑΓΑ:Χ9ΧΧΞΗ-ΚΧ - Γ/λζε Πεξηβάιινληνο,
Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ (Σκήκα Κνηκεηεξίσλ) - Κ.Α. 45-6063.00004 πνζφ 10.000,00€ (ΗΓΗΟΗ
ΠΟΡΟΗ) κε ηελ αξηζ. 15.696 Β/2.125/18-11-2020 απφθαζε αλάιεςεο πνιπεηνχο ππνρξέσζεο κε
ΑΓΑ:ΧΖΠ7ΧΞΗ-6ΜΣ - Γ/λζε Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ - Κ.Α. 35-6063.00005
πνζφ 20.000,00€ (ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ) κε ηελ αξηζ. 15.696 Β/2.124/18-11-2020 απφθαζε αλάιεςεο
πνιπεηνχο ππνρξέσζεο κε ΑΓΑ:6ΝΦΦΧΞΗ-Φ8 - Γ/λζε Παηδείαο, δηα Βίνπ Μάζεζεο &
Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο - K.A. 70.01-6063.00203 πνζφ 8.000,00€. (ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ) κε ηελ αξηζ.
15.696 Β/2.123/18-11-2020 απφθαζε αλάιεςεο πνιπεηνχο ππνρξέσζεο κε ΑΓΑ:69ΓΑΧΞΗ-ΦΝΡ
- Γ/λζε Πνιενδνκηθνχ ρεδηαζκνχ – Πνιενδνκία - K.A. 40-6063.00004 πνζφ 500,00€ (ΗΓΗΟΗ
ΠΟΡΟΗ) κε ηελ αξηζ. 15.696 Β/2.121/18-11-2020 απφθαζε αλάιεςεο πνιπεηνχο ππνρξέσζεο κε
ΑΓΑ:ΦΖΖΥΧΞΗ-ΣΘΔ - Γ/λζε Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ - (Σκήκα Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαοθαζαξίζηξηεο θηηξίσλ) Κ.Α. 10-6063.00005 πνζφ 2.000,00 (ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ) κε ηελ αξηζ. 15.696
Β/2.122/18-11-2020 απφθαζε αλάιεςεο πνιπεηνχο ππνρξέσζεο κε ΑΓΑ:ΧΓ4ΧΞΗ-07Ζ Οηθνλνκηθφ έηνο 2021 - Γ/λζε Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο & Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Κ.Α. 20-6063.00102 – 510.000,00€ (ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ) - Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ - Ζ/Μ
(Σκήκα Ζιεθηξνθσηηζκνχ) - Κ.Α. 20-6063.00203 –70.976,00€ (ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ) - Γ/λζε
Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ - Ζ/Μ (Σκήκα Απηεπηζηαζίαο Κ/Υ -Κηηξίσλ) & Γ/λζε Έξγσλ Τπνδνκήο
(Σκήκα Απηεπηζηαζίαο Κ/Υ -Κηηξίσλ) - Κ.Α. 30-6063.00003 – 120.000,00€ (ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ) Γ/λζε Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ (Σκήκα Κνηκεηεξίσλ) - Κ.Α. 45-6063.00004 –
40.000,00€ (ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ) - Γ/λζε Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ - Κ.Α. 356063.00005 – 60.000,00€ (ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ) - Γ/λζε Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ - (Σκήκα Γηνηθεηηθήο
Μέξηκλαο- θαζαξίζηξηεο θηηξίσλ) - K.A. 10-6063.00005 – 18.000,00€ (ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ) - Γ/λζε
Πνιενδνκηθνχ ρεδηαζκνχ – Πνιενδνκία - K.A. 40-6063.00004 – 1.000,00€ (ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ) Γ/λζε Παηδείαο, δηα Βίνπ Μάζεζεο & Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο - K.A. 70.01-6063.00203 –
94.364,60€. (ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ) - ΣΜΖΜΑ Β: ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ
(ΚΟΓΖΠ) - Κ.Α. 15.6063.1 πνζφ 45.000,00 € γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2020 κε ηελ αξηζ. 6241
A/253/29-10-2020 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο κε ΑΓΑ:ΧΔΚΥΟΛΑΟ-ΗΛΚ θαη 44.237,84 €
γηα ην έηνο 2021 - ΣΜΖΜΑ Γ: ΓΖΜ. ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ - ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ
ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ - Κ.Α. 10.6063.000-2 πνζφ 7.954,43€ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 κε ηελ αξηζ.
Α/161/22-10-2020 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο κε ΑΓΑ:ΦΤΓ4ΟΔ59-6ΜΞ - ΣΜΖΜΑ Γ:
ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΗ ΠΑΣΡΑ - Κ.Α. 10-6063
πνζνχ 832,11 € νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 κε ηελ αξηζ. 1.594 A/174/13-10-2020 απφθαζε
αλάιεςεο ππνρξέσζεο κε ΑΓΑ:Φ1ΖΠΟΚΧΞ-ΤΦ2 - ΣΜΖΜΑ E: ΓΖΜΟΣΗΚΟ
ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΣΡΧΝ - Κ.Α. 15-6063 πνζνχ 3.000€ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 κε ηελ αξηζ.
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1.387 A/69/29-10-2020 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο κε ΑΓΑ:6ΟΛ8ΟΚ99-ΡΥΤ θαη Κ.Α. 156063 πνζνχ 4.726,57€ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 - θαη παξαθαινχκε φπσο: - 1. Δγθξίλεηε ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. 14/2020 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη
Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα εηδψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο» - 2. Καηαξηίζεηε
θαη ζπληάμεηε ηνπο φξνπο εθηέιεζεο Ζιεθηξνληθνχ Γηεζλή Γεκφζηνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ
πνπ αθνξά ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή ζε επξψ, αλά
είδνο θαη αλά ΣΜΖΜΑ πιελ ησλ εηδψλ 23 κε 24 & 25 κε 26 πνπ ζα δηαηεζνχλ ππνρξεσηηθά απφ
ηνλ ίδην ηνλ πξνκεζεπηή ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζπλνιηθήο δαπάλεο 1.234.294,60 επξψ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%) θαη - 3. Yπνγξάςεηε ην ζρεηηθφ ηεχρνο δηαθήξπμεο – Ο
Αληηδήκαξρνο Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηψλ Έξγσλ Πξαζίλνπ,
Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ, θ. Νηθφιανο Αζπξάγθαζνο».Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, έιαβε ππφςε ηελ εηζήγεζε ηνπ
αξκφδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ, ηελ αξηζ. 14/2020 κειέηε ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο,
Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ, Σκήκα ρεδηαζκνχ Μειεηψλ θαη Διέγρνπ γηα
ηελ «Πξνκήζεηα εηδψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο» θαη ην ζρεηηθφ ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο.
Με ηε δηεπθξίληζε φηη θαηά ηελ ςεθνθνξία ν θ. Θεφδσξνο Ξπιηάο δήισζε φηη ςεθίδεη
«ιεπθφ» θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018 ζχκθσλα κε ην νπνίν αλ θάπνην
κέινο αξλεζεί ςήθν ή δώζεη ιεπθή ςήθν, ινγίδεηαη σο παξόλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε, κφλν γηα ην
ζρεκαηηζκφ ηεο απαξηίαο, ηφζν ε άξλεζε ςήθνπ, φζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δελ ππνινγίδνληαη
ζηελ θαηακέηξεζε ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ςήθσλ, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή,
ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
(8 ζεηηθέο ςήθνη)

χκθσλα κε:
1. Σν άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άξζξν 40 παξ.1)
2. Σν λ. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόζιερ Σςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών και Υπηπεζιών
(πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπυρ ηποποποιήθηκε και ιζσύει
3. Σν λ. 4270/2014 (Α' 143) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και εποπηείαρ (ενζυμάηυζη
ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΕΕ) – δημόζιο λογιζηικό και άλλερ διαηάξειρ» ηνπ λ. 4250/2014 (Α'
74) «Διοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ - Καηαπγήζειρ, Σςγσυνεύζειρ Νομικών Πποζώπυν και
Υπηπεζιών ηος Δημοζίος Τομέα-Τποποποίηζη Διαηάξευν ηος π.δ. 318/1992 (Α΄161) και
λοιπέρ πςθμίζειρ» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1
4. Σελ παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ζηην
Οδηγία 2011/7 ηηρ 16.2.2011 για ηην καηαπολέμηζη ηυν καθςζηεπήζευν πληπυμών ζηιρ
εμποπικέρ ζςναλλαγέρ»
5. Σν λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύπυζη ηος Κώδικα Νόμυν για ηο Ελεγκηικό Σςνέδπιο»
6. Σν λ. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Δημοζίυν Σςμβάζευν και
Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Δημοζίυν Σςμβάζευν…»
7. Σελ κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη
Αλάπηπμεο «Τεσνικέρ λεπηομέπειερ και διαδικαζίερ λειηοςπγίαρ ηος Εθνικού Σςζηήμαηορ
Ηλεκηπονικών Δημοζίυν Σςμβάζευν (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
8. Σν λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην ςποσπευηική ανάπηηζη νόμυν
και ππάξευν ηυν κςβεπνηηικών, διοικηηικών και αςηοδιοικηηικών οπγάνυν ζηο διαδίκηςο
"Ππόγπαμμα Διαύγεια" και άλλερ διαηάξειρ”
9. Σν άξζξν 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «Σςγκπόηηζη ζςλλογικών οπγάνυν ηηρ διοίκηζηρ και
οπιζμόρ ηυν μελών ηοςρ με κλήπυζη»
10. Σν άξζξν 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄150)
11. Σν άξζξν 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ
12. Σν λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηασώπιζη δημοζιεύζευν ηυν θοπέυν ηος Δημοζίος ζηο
νομαπσιακό και ηοπικό Τύπο και άλλερ διαηάξειρ»
13. Σν λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύπυζη Κώδικα Φόπος Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ»
14. Σν λ.2690/1999 (Α' 45) “Κύπυζη ηος Κώδικα Διοικηηικήρ Διαδικαζίαρ και άλλερ διαηάξειρ”
θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15
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15. Σν π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππόζβαζη ζε δημόζια έγγπαθα
και ζηοισεία”
16. Σν π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονιζμόρ εξέηαζηρ πποδικαζηικών πποζθςγών ενώπιυν ηηρ
Α.Ε.Π.Π.
17. Σελ 158/2016 Απφθαζε Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ (Φ.Δ.Κ 3698/Β/16-11-16): Έγθξηζε «Δληαίνπ
Δπξσπατθνχ Δληχπνπ Πξνκεζεηψλ» (Δ.Δ.Δ.Π.) ηνπ άξζξνπ 79 παξ 4 ηνπ Ν.4412/16 γηα
δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο άλσ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ θαη ηελ
Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15 ΔΑΑΓΖΤ «Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο Δληαίνπ Δπξσπατθνχ
Δληχπνπ Πξνκεζεηψλ (Δ.Δ.Δ.Π.)”
18. Σν π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάλητη ςποσπεώζευν από ηοςρ Διαηάκηερ”
19. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4555/18 (ΦΔΚ133/Α΄/2018) πεξί «Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ
πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο – Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο
ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α.[Πξφγξακκα «ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η»], φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη»
20. Σν άξζξν 44 ηνπ Ν.3850/2010 (Α’84) «Δηδηθέο δηαηάμεηο γηα εξγαδνκέλνπο ζε δεκφζηεο
ππεξεζίεο, λ.π.δ.δ. θαη Ο.Σ.Α.»
21. Σελ Π.Κ. 15/6-8-2018 πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο πεξί φξσλ ακνηβήο θ.ι.π. ηνπ κε
ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Πξνζσπηθνχ Ο.Σ.Α.
22. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 36490/13-5-2019 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ πνπ αθνξά
δηθαηνχρνπο Μ.Α.Π. θαη γάιαθηνο «Καζαξηζκφο ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε ζπκβάζεηο
κίζζσζεο έξγνπ. Γηάξθεηα ζπκβάζεσλ –Τγεία θαη αζθάιεηα ζηελ εξγαζία.» (εξψηεζε
δηνίθεζε)
23. Σν κε αξηζ. πξση. 319/29-07-2015 έγγξαθν ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Δθαξκνγήο
πγρξεκαηνδνηνχκελσλ Δλεξγεηψλ απφ ην ΔΚΣ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο νη σθεινχκελνη πνπ πξνζιακβάλνληαη ζηνπο
ΟΣΑ ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηεο Γεκφζηαο ηεο Απαζρφιεζεο κέζσ Πξνγξακκάησλ
Κνηλσθεινχο Δξγαζίαο, είλαη δηθαηνχρνη ησλ εηδψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη ηνπ
γάιαθηνο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ΚΤΑ 53361/2006 (ΦΔΚ 1503/ Β/11-10-2006) ζε
ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 97 ηνπ λ. 4483/2017 , κε ηελ πξνυπφζεζε φηη εκπίπηνπλ ζηηο
εηδηθφηεηεο ή ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ αλσηέξσ ΚΤΑ φπσο ηζρχεη
24. Σελ KYA 43726/07.06.2019 (ΦΔΚ 2208/08.06.2019 ηεχρνο B’) φπσο ηξνπνπνηήζεθε
κεξηθψο θαη ηζρχεη (αξηζ. ΚΤΑ 87669/2019, ΦΔΚ Β' 4584/13-12-2019) ΄΄Παξνρή κέζσλ
αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε ππαιιήινπο ησλ OTA α΄ θαη β΄ βαζκνχ θαη ησλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ απηψλ θαη κέηξα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο κεηά ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ
Σερληθνχ Αζθαιείαο ιακβάλνληαο επίζεο γλψζε ησλ ΠΓ. 396/1994 & ΠΓ 1073/1981
25. Σσλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ
δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο
παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ,
θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη
εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ.
θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα θάησζη:
1. Σν αξηζ. 8559/03-07-2020 έγγξαθν ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη ηνπ
Κνηλσληθνχ Οξγαληζκνχ Γήκνπ Παηξέσλ (ΚΟΓΖΠ), γηα ηελ ζχκθσλε γλψκε πνπ αθνξά
ζηελ επηινγή ηνπ εμνπιηζκνχ ε νπνία αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπ
πξνζσπηθνχ: ησλ εξγνλνκηθψλ θαη ρξεζηηθψλ αλαγθψλ αλά Τπεξεζία, ησλ αλαγθψλ
απμεκέλεο πξνζηαζίαο ηδηαίηεξα νξηζκέλσλ εηδηθνηήησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ εθηίκεζε
ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ, ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηνπο ρψξνπο
εξγαζίαο ησλ Τπεξεζηψλ θαη ηνλ πίλαθα ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ πξνο πξνκήζεηα
εηδψλ
2. Σν αξηζ.1821/21-07-2020 έγγξαθν ηεο Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο- Πνιηηηζηηθνχ Οξγαληζκνχ
ζρεηηθά κε ηα Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο ησλ δηθαηνχρσλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ Οξγαληζκφ
θαη ην αξηζ. 3965/17-12-2019 έγγξαθν ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο πξνο ηελ Γεκνηηθήο
Βηβιηνζήθεο - Πνιηηηζηηθφο Οξγαληζκφο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνο
πξνκήζεηα εηδψλ
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3. Σν αξηζ. 951/03-07-2020 έγγξαθν ηνπ Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ Παηξψλ ζρεηηθά κε ηα
Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο ησλ δηθαηνχρσλ εξγαδνκέλσλ ηνπ, φπσο απηφ ζπληάρζεθε κε
ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο
4. Σν αξηζ. 1302/07-07-2020 έγγξαθν ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Γήκνπ ΠαηξέσλΚαξλαβάιη Πάηξαο ζρεηηθά κε ηα Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο ησλ δηθαηνχρσλ
εξγαδνκέλσλ ηνπ, φπσο απηφ ζπληάρζεθε κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο
5. Σελ αξηζ. 14/2020 κειέηε ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ
Δμνπιηζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα εηδψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο», ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 1.234.294,60 € (ζπκπεξ/λνπ ηνπ Φ.Π.Α.24%)
6. Ζ δαπάλε είλαη πνιπεηήο θαη θαηαλέκεηαη ην 2020 θαη 2021 σο αθνινχζσο:
ΣΜΖΜΑ Α΄ ΓΖΜΟ ΠΑΣΡΔΧΝ
Ζ ρξεκαηνδόηεζε γηα ην ην νηθνλνκηθό έηνο 2020 ζα γίλεη ζε βάξνο ησλ θάησζη Κ.Α.
ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ
Οηθνλνκηθό έηνο 2020
Γ/λζε Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο & Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ
Κ.Α. 20-6063.00102 πνζφ 106.703,05 € (ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ) κε ηελ αξηζ. 15.696
Β/2.126/18-11-2020 απφθαζε αλάιεςεο πνιπεηνχο ππνρξέσζεο κε ΑΓΑ: Φ1ΞΖΧΞΗ-8Ζ2
Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ - Ζ/Μ (Σκήκα Ζιεθηξνθσηηζκνύ)
Κ.Α. 20-6063.00203 πνζφ 17.000,00 € (ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ) κε ηελ αξηζ. 15.696
Β/2.127/18-11-2020 απφθαζε αλάιεςεο πνιπεηνχο ππνρξέσζεο κε ΑΓΑ: ΧΡΝΘΧΞΗΒΚΠ
Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ - Ζ/Μ (Σκήκα Απηεπηζηαζίαο Κ/Υ Κηηξίσλ) & Γ/λζε
Έξγσλ Τπνδνκήο (Σκήκα Απηεπηζηαζίαο Κ/Υ Κηηξίσλ)
Κ.Α. 30-6063.00003 πνζφ 50.000,00€ (ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ) κε ηελ αξηζ. 15.696 Β/2.128/18-112020 απφθαζε αλάιεςεο πνιπεηνχο ππνρξέσζεο κε ΑΓΑ:Χ9ΧΧΞΗ-ΚΧ
Γ/λζε Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ (Σκήκα Κνηκεηεξίσλ)
Κ.Α. 45-6063.00004 πνζφ 10.000,00€ (ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ) κε ηελ αξηζ. 15.696 Β/2.125/18-112020 απφθαζε αλάιεςεο πνιπεηνχο ππνρξέσζεο κε ΑΓΑ:ΧΖΠ7ΧΞΗ-6ΜΣ
Γ/λζε Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ
Κ.Α. 35-6063.00005 πνζφ 20.000,00€ (ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ) κε ηελ αξηζ. 15.696 Β/2.124/18-112020 απφθαζε αλάιεςεο πνιπεηνχο ππνρξέσζεο κε ΑΓΑ:6ΝΦΦΧΞΗ-Φ8
Γ/λζε Παηδείαο, δηα Βίνπ Μάζεζεο & Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο
K.A. 70.01-6063.00203 πνζφ 8.000,00€. (ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ) κε ηελ αξηζ. 15.696 Β/2.123/1811-2020 απφθαζε αλάιεςεο πνιπεηνχο ππνρξέσζεο κε ΑΓΑ:69ΓΑΧΞΗ-ΦΝΡ
Γ/λζε Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ – Πνιενδνκία
K.A. 40-6063.00004 πνζφ 500,00€ (ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ) κε ηελ αξηζ. 15.696 Β/2.121/18-112020 απφθαζε αλάιεςεο πνιπεηνχο ππνρξέσζεο κε ΑΓΑ:ΦΖΖΥΧΞΗ-ΣΘΔ
Γ/λζε Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ
(Σκήκα Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο- θαζαξίζηξηεο θηηξίσλ)
Κ.Α. 10-6063.00005 πνζφ 2.000,00 (ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ) κε ηελ αξηζ. 15.696 Β/2.122/18-112020 απφθαζε αλάιεςεο πνιπεηνχο ππνρξέσζεο κε ΑΓΑ:ΧΓ4ΧΞΗ-07Ζ
Οηθνλνκηθό έηνο 2021
Γ/λζε Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο & Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ
Κ.Α. 20-6063.00102 – 510.000,00€ (ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ)
Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ - Ζ/Μ (Σκήκα Ζιεθηξνθσηηζκνύ)
Κ.Α. 20-6063.00203 –70.976,00€ (ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ)
Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ - Ζ/Μ (Σκήκα Απηεπηζηαζίαο Κ/Υ Κηηξίσλ) & Γ/λζε
Έξγσλ Τπνδνκήο (Σκήκα Απηεπηζηαζίαο Κ/Υ Κηηξίσλ)
Κ.Α. 30-6063.00003 – 120.000,00€ (ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ)
Γ/λζε Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ (Σκήκα Κνηκεηεξίσλ)
Κ.Α. 45-6063.00004 – 40.000,00€ (ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ)
Γ/λζε Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ
Κ.Α. 35-6063.00005 – 60.000,00€ (ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ)
Γ/λζε Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ
(Σκήκα Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο- θαζαξίζηξηεο θηηξίσλ)
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K.A. 10-6063.00005 – 18.000,00€ (ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ)
Γ/λζε Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ – Πνιενδνκία
K.A. 40-6063.00004 – 1.000,00€ (ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ)
Γ/λζε Παηδείαο, δηα Βίνπ Μάζεζεο & Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο
K.A. 70.01-6063.00203 – 94.364,60€ (ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ)
ΣΜΖΜΑ Β: ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ (ΚΟΓΖΠ)
Κ.Α. 15.6063.1 πνζφ 45.000,00 € γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2020 κε ηελ αξηζ. 6241
A/253/29-10-2020 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο κε ΑΓΑ:ΧΔΚΥΟΛΑΟ-ΗΛΚ θαη
44.237,84 € γηα ην έηνο 2021
ΣΜΖΜΑ Γ: ΓΖΜ. ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ - ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΖΜΟΤ
ΠΑΣΡΔΧΝ
Κ.Α. 10.6063.000-2 πνζφ 7.954,43 € νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 κε ηελ αξηζ. Α/161/22-102020 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο κε ΑΓΑ:ΦΤΓ4ΟΔ59-6ΜΞ
ΣΜΖΜΑ Γ: ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΠΑΣΡΔΧΝ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΗ
ΠΑΣΡΑ
Κ.Α. 10-6063 πνζνχ 832,11 € νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 κε ηελ αξηζ. 1.594 A/174/13-102020 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο κε ΑΓΑ:Φ1ΖΠΟΚΧΞ-ΤΦ2
ΣΜΖΜΑ E: ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΣΡΧΝ
Κ.Α. 15-6063 πνζνχ 3.000€ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 κε ηελ αξηζ. 1.387 A/69/29-10-2020
απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο κε ΑΓΑ:6ΟΛ8ΟΚ99-ΡΥΤ θαη Κ.Α. 15-6063 πνζνχ
4.726,57€ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή,
1)
Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. 14/2020 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο,
Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα εηδώλ αηνκηθήο
πξνζηαζίαο», ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
ζπλνιηθήο δαπάλεο 1.234.294,60 €,
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%).
2)
Καηαξηίδεη θαη ζπληάζζεη ηνπο φξνπο εθηέιεζεο ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Γηεζλή Γεκφζηνπ
Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ πνπ αθνξά ζηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ
ρακειφηεξε ηηκή ζε επξψ, αλά είδνο θαη αλά ΣΜΖΜΑ πιελ ησλ εηδψλ 23 κε 24 & 25 κε 26 πνπ
ζα δηαηεζνχλ ππνρξεσηηθά απφ ηνλ ίδην ηνλ πξνκεζεπηή θαη ππνγξάθεη ην ζρεηηθφ ηεχρνο
δηαθήξπμεο.

Ο Πξόεδξνο
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

Σα πκκεηέρνληα Μέιε
ΦΧΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ
ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΔΛΑ
ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ
ΘΔΟΓΧΡΟ ΞΤΛΗΑ
ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ
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