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Απιθμόρ  469  

32
η
 ςνεδπίαζη  

Οικονομικήρ Δπιηποπήρ Γήμος Παηπέυν 

ηηρ 3
ηρ

 Αςγούζηος 2022 

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

  

ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 3
η
 Αςγούζηος 2022, εκέξα Σεηάπηη θαη ώπα 11:30, κεηά 

απφ γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 32/29-7-

2022, πξαγκαηνπνηήζεθε, μέζυ ηηλεδιάζκετηρ, ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ 

Δπιηποπήρ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 78 ηνπ Ν.4954/2022 (ΦΔΚ 136/9-7-2022 Σεχρνο Α’), 

ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (15) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ κέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Αζαλαζφπνπινο Αζαλάζηνο – Αληηπξφεδξνο σο Πξνεδξεχσλ, 2] ακνχξε – 

Βαγελά Αθξηβή – ηαθηηθφ κέινο, 3] Μνδέο Αζαλάζηνο – ηαθηηθφ κέινο, 4] 

Γηαλληηζνπνχινπ Ηνπιία – ηαθηηθφ κέινο, 5] Μειάο Παλαγηψηεο – ηαθηηθφ κέινο, 6] 

Κνξδάο Υξήζηνο – ηαθηηθφ κέινο, 7] Ξπιηάο Θεφδσξνο – ηαθηηθφ κέινο, 8] Σζηκπνχθεο 

Ησάλλεο – ηαθηηθφ κέινο θαη 9] Φσκάο Πέηξνο – ηαθηηθφ κέινο.   

Ο θ. Φσκάο Πέηξνο – ηαθηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζ. απφθαζεο 468/2022) θαη 

επαλήιζε ζε απηή θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζ. 

απφθαζεο 469/2022). 

Ο θ. Πιέζζαο Γηνλχζεο – Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, δελ κεηείρε ζηελ 

ηειεδηάζθεςε, απνπζηάδσλ δηθαηνινγεκέλα.    

Ο θ. Πεηξφπνπινο Παλαγηψηεο – ηαθηηθφ κέινο, δελ κεηείρε ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ 

θαη θιήζεθε.  

Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξνεδξεχσλ-Αληηπξφεδξνο θεξχζζεη ηελ 

έλαξμε ηεο ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...………………………………………………….. 
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξνεδξεχσλ-Αληηπξφεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (3) ζέκα ηεο εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο, «Παξάηαζε εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Γηεζλή Γεκφζηνπ 

Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «Αλάπηπμε Έμππλσλ Λχζεσλ Γηαρείξηζεο θαη 

Δλεκέξσζεο ησλ Πνιηηψλ γηα Έμππλεο Θέζεηο ηάζκεπζεο, Κπθινθνξηαθή Κίλεζε θαη Έμππλεο 

ηάζεηο», κε Κσδηθφ ΟΠ 5045007 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Γπηηθή Διιάδα 2014-2020», 

κε αξηζκφ 2886/29/06/22 έγθξηζεο ζρεδίνπ Γηαθήξπμεο απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ΔΠ 

Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 950.000,00 επξψ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ), ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 9/2022 Μειέηε ηεο Γηεχζπλζεο 

Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο», (ζρεηηθφ ην ππ’ αξηζ. 9810/29-7-2022 

δηαβηβαζηηθφ ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη ε ππ’ αξηζ. 9753/28-7-2022 εηζήγεζε ηνπ θ. 

Αληηδεκάξρνπ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηψλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, 

Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ - Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

– Σκήκα Πξνκεζεηψλ θαη Γεκνπξαζηψλ) νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: – Σνλ θ. Πξφεδξν ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: -*Σνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/10 φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ 4623/19 θαη φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 14 παξ.1 ηνπ 

Ν.4625/19 θαη κε ην λ.4674/20 άξζξν 10 παξ.4 θαη ην άξζξν 40 παξ. 1 πεξ. ζη. ηνπ λ. 4735/12-10-

2020 -*Σνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ λ. 

4782/2021 (Α' 36) «Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ 

ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο 

αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία», -*Σνπ λ. 

4129/2013 (Α’ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην», -*ηνπ λ. 4013/2011 

Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry of
Digital Governance, Hellenic
Republic
Date: 2022.08.04 09:55:56
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΨΣΠΣΩΞΙ-ΜΚΕ



2 

 

(Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη -Κεληξηθνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…», -*Σνπ 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», -*Σνπ 

άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α’ 150), -*Σνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζ. 11389/1993 (Β΄ 185) 

ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, -*Σνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ 

θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο», -*Σνπ λ. 3310/2005 

(Α’ 30) «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», ηνπ π.δ/ηνο 82/1996 (Α’ 66) «Ολνκαζηηθνπνίεζε  

κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή 

πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα», ηεο θνηλήο 

απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο κε αξ. 20977/2007 (Β’ 1673) ζρεηηθά κε ηα 

«Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ λ.3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

λ.3414/2005», θαζψο θαη ησλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, νη νπνίεο εθδίδνληαη, θαη’ εμνπζηνδφηεζε  

ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ. 4172/2013 (Α’167) γηα ηνλ θαζνξηζκφ: α) ησλ κε «ζπλεξγάζηκσλ 

θνξνινγηθά» θξαηψλ θαη β) ησλ θξαηψλ κε «πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο»,-*Σεο ππ’ αξηζ. 

76928/13-07-2021 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο κε ζέκα: «Ρχζκηζε 

εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ)» (Β’ 3075), -*Σεο ππ’ αξηζ. 64233/09.06.2021 (Β’ 2453/2021) 

Κνηλήο Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ θαη Δπηθξαηείαο «Ρπζκίζεηο 

ηερληθψλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ)», -*Σνπ λ. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) 

Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ 

δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο», -*Σνπ  λ. 4727/2020 (Α’ 

184) «Φεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 

2016/2102 θαη ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024) – Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο (Δλζσκάησζε ζην 

Διιεληθφ Γίθαην ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2018/1972 θαη άιιεο δηαηάμεηο», -*Σνπ π.δ 28/2015 (Α’ 34) 

«Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία», -*Σνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ ΔΚ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016, γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο 

νδεγίαο 95/46/ΔΚ (Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ) (Κείκελν πνπ 

παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ΔΟΥ) OJ L 119, -*Σνπ λ. 4624/2019 (Α’ 137) «Αξρή 

Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 

2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

θαη ελζσκάησζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/680 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 θαη άιιεο δηαηάμεηο», -*Σεο ππ’ αξηζ. 

1779/29990/15-5-2019 (ΑΓΑ: 67Δ7ΧΞΗ-ΡΓΡ) Απφθαζεο ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ πεξί νξηζκνχ 

νκάδαο έξγνπ γηα ηελ νηθνλνκηθή, ηερληθή θαη δηνηθεηηθή δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ, -*Σεο ππ’ αξηζ. 

2484/10-6-2019 (ΑΓΑ: 9Ρ4Κ7Λ6-ΘΛ2) Απφθαζεο έληαμεο ηνπ Τπνέξγνπ 1 ηεο Πξάμεο Π7: 

«Αλάπηπμε Έμππλσλ Λχζεσλ Γηαρείξηζεο θαη Δλεκέξσζεο ησλ Πνιηηψλ γηα Έμππλεο Θέζεηο 

ηάζκεπζεο, Κπθινθνξηαθή Κίλεζε θαη Έμππλεο ηάζεηο» ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Βηψζηκεο 

Αζηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο "Αλάπηπμε – 

Δθζπγρξνληζκφο – πκπιήξσζε κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ" ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «Γπηηθή Διιάδα 2014 - 2020» κε Κσδηθφ MIS 5045007 θαη ηεο ππ’ αξηζ. 2719/8-

7-2020 (ΑΓΑ: ΦΘ7Ε7Λ6-8Δ8) ηξνπνπνίεζε απηήο, -*Σεο ππ. αξηζ. 566/12-11-2019 (ΑΓΑ: 

ΧΑΦ7ΧΞΗ-ΧΗΛ) Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ κε ζέκα 

«πγθξφηεζε γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ δηελέξγεηαο δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

(επηηξνπή δηελέξγεηαο/επηηξνπή αμηνιφγεζεο) γηα ηελ πξνκήζεηα «Αλάπηπμε Έμππλσλ Λχζεσλ 
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Γηαρείξηζεο θαη Δλεκέξσζεο ησλ Πνιηηψλ γηα Έμππλεο Θέζεηο ηάζκεπζεο, Κπθινθνξηαθή 

Κίλεζε θαη Έμππλεο ηάζεηο» ζην πιαίζην ηεο αληίζηνηρεο Πξάμεο κε Κσδηθφ ΟΠ 5045007 ζην 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα "Γπηηθή Διιάδα 2014-2020"», -*Σεο ππ. αξηζ. 640/13-11-2019 (ΑΓΑ: 

7ΝΛΧΞΗ-ΘΦ) Απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ κε ζέκα 

«πγθξφηεζε επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο γηα ηελ πξνκήζεηα «Αλάπηπμε 

Έμππλσλ Λχζεσλ Γηαρείξηζεο θαη Δλεκέξσζεο ησλ Πνιηηψλ γηα Έμππλεο Θέζεηο ηάζκεπζεο, 

Κπθινθνξηαθή Κίλεζε θαη Έμππλεο ηάζεηο» ζην πιαίζην ηεο αληίζηνηρεο Πξάμεο κε Κσδηθφ 

ΟΠ 5045007 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα "Γπηηθή Διιάδα 2014-2020"», -*Σνπ ππ' αξηζ. 

2886/29-06-2022 εγγξάθνπ ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε ρεδίνπ Γηαθήξπμεο γηα ην Τπνέξγν 1 

«Αλάπηπμε Έμππλσλ Λχζεσλ Γηαρείξηζεο θαη Δλεκέξσζεο ησλ Πνιηηψλ γηα Έμππλεο Θέζεηο 

ηάζκεπζεο, Κπθινθνξηαθή Κίλεζε θαη Έμππλεο ηάζεηο» ηεο Πξάμεο κε θσδηθφ MIS5045007», 

-*Σνλ Κ.Α.60-7135.10000 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022, ζχκθσλα κε ην 

αξηζ.16874-02/12/21 Πξσηνγελέο Αίηεκα (ΑΓΑΜ:21REQ009687567), ην αξηζ.16.876-13/12/21 

Δγθεθξηκέλν αίηεκα (ΑΓΑΜ:21REQ009724443) κε Α.Α.Π.Τ.2.431Β/13-12-21 (ΑΓΑ:Φ4ΡΦΧΞΗ-

6Ο1) θαη ην αξηζ. 416-31/01/22 Δγθεθξηκέλν Αίηεκα κε Α.Α.Τ.189Β/31-01-22 (ΑΓΑ: 

6ΥΚΧΧΞΗ-Π43). -*Σελ ππ’ αξηζ. 396/06-07-2022 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ: 

6ΛΖΑΧΞΗ-ΓΓΛ) ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο, ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο αλσηέξσ 

πξνκήζεηαο, ηελ θαηάξηηζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνλ θαζνξηζκφ σο θξηηεξίνπ 

θαηαθχξσζεο ηνπ αλσηέξσ δηαγσληζκνχ ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά, βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο, -*Σελ ππ’ αξηζ. 60493/20-07-2022 

πξνθήξπμε, ηελ απνζηνιή ηεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηελ 13/07/2022 

κε αξηζκφ πξνθήξπμεο S:2022/S 136-338500, ηελ δεκνζίεπζε ζηελ Γηαχγεηα ηελ 21/07/2022 κε 

ΑΓΑ: 68ΛΦΧΞΗ-ΦΗ5, ηελ δεκνζίεπζε ζην ΚΖΜΓΖ ζηηο 21/07/2022 κε ΑΓΑΜ: 

22PROC010975337, ηελ δεκνζίεπζε ζε δχν (2) εκεξήζηεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο θαη κία (1) ηνπηθή 

εβδνκαδηαία εθεκεξίδα, ηελ αλάξηεζε ζην ΔΖΓΖ κε αξηζκφ ζπζηήκαηνο 168536, ηελ 

αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηελ 

30/08/2022 θαη ψξα 11:00π.κ. θαη εκεξνκελία ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ηελ 5/09/2022 θαη 

ψξα 10:00 π.κ., -*Σν άξζξν 60 ηνπ Ν. 4412/2016, φπνπ νη αλαζέηνπζεο αξρέο δχλαηαη λα 

παξαηείλνπλ ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη 

νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ 

ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ, -*Σηο απφ 26/07/2022 επηζηνιέο δχν (2) ελδηαθεξφκελσλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ, πνπ αλαξηήζεθαλ κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ θαη αθνξνχλ αηηήκαηα παξάηαζεο θαηαιεθηηθήο 

εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ γηα ηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ θαηά ηξηάληα εκέξεο 

(επηζπλάπηνληαη), -*Σν αξηζ. 9712/28-07-2022 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, 

Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο, ζχκθσλα κε ην νπνίν πξνηείλνπλ ηελ παξάηαζε ηεο θαηαιεθηηθήο 

εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαηά δεθαεπηά (17) εκέξεο, δει. έσο ηελ Παξαζθεπή 

16/09/2022 θαη ψξα 11:00, αθνχ απηή ε παξάηαζε θξίλεηαη ινγηθή θαη απαξαίηεηε, ιακβάλνληαο 

ππφςε: α) φηη ε πιεηνςεθία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ δηαθφπηνπλ ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπο θαηά 

ηνλ κήλα Αχγνπζην  θαη β) ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ πεξαηηέξσ 

ρξνληθή αχμεζε ηεο ελ ιφγσ παξάηαζεο ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζχκβαζεο εληφο ηεο ηξέρνπζαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ ΔΠΑ 2014 – 2020. -*Παξαθαινχκε 

φπσο απνθαζίζεηε: -ηελ παξάηαζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ ζην Ζιεθηξνληθφ Γηεζλή Γεκφζην Αλνηθηφ Γηαγσληζκφ ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν 

«Αλάπηπμε Έμππλσλ Λχζεσλ Γηαρείξηζεο θαη Δλεκέξσζεο ησλ Πνιηηψλ γηα Έμππλεο Θέζεηο 

ηάζκεπζεο, Κπθινθνξηαθή Κίλεζε θαη Έμππλεο ηάζεηο», κε Κσδηθφ ΟΠ 5045007 ζην 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Γπηηθή Διιάδα 2014-2020» θαηά δεθαεπηά (17) εκέξεο δει. έσο ηελ 

Παξαζθεπή 16/09/2022 θαη ψξα 11:00, θαζψο θαη ηελ κεηάζεζε ηεο εκεξνκελίαο ειεθηξνληθήο 

απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ γηα ηελ Πέκπηε 22/09/2022 θαη ψξα 10.00π.κ., ψζηε φινη νη 

ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ άξηηα ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ ηνπο. - Δπηζεκαίλεηαη φηη ε παξνχζα 

απφθαζε ζα ιάβεη ην ζχλνιν ησλ απαξαίηεησλ δεκνζηεχζεσλ, νχησο ψζηε λα ελεκεξσζνχλ φινη 

νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο. – Ο Αληηδήκαξρνο Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, 
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Δλέξγεηαο θαη Μειεηψλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ 

Δμνπιηζκνχ. Αζπξάγθαζνο Νηθφιανο».- 

 

Ζ Οικονομική Δπιηποπή, κε ηελ δηεπθξίληζε φηη ελ ησ κεηαμχ επαλήιζε ζηελ 

ηειεδηάζθεςε ν θ. Φσκάο Πέηξνο, άθνπζε ηνλ θ. Πξνεδξεχνληα-Αληηπξφεδξν, ηνλ αλαπιεξσηή 

αξκφδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειψλ. Με ηε δηεπθξίληζε 

φηη θαηά ηελ ςεθνθνξία, νη θ.θ. Αζαλαζφπνπινο Αζαλάζηνο, Ξπιηάο Θεφδσξνο θαη Σζηκπνχθεο 

Ησάλλεο δήισζαλ φηη ςεθίδνπλ ππέξ κε ηηο εππθπιάμεηο ηνπο,  

 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

 

 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

1. Σνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010 (άξζξν 40 παξ. 1 ηνπ Ν.4735/2020) 

2. Σνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ 

λ. 4782/2021 (Α' 36) «Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ 

πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο 

άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ 

πγεία» 

3. Σνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην» 

4. Σνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…» 

5. Σνπ 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» 

6. Σνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α’ 150) 

7. Σνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ 

8. Σνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 

λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

9. Σνπ λ. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή 

θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», ηνπ π.δ/ηνο 

82/1996 (Α’ 66) «Ολνκαζηηθνπνίεζε  κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ 

κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα», ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ 

Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο κε αξ. 20977/2007 (Β’ 1673) ζρεηηθά κε ηα «Γηθαηνινγεηηθά 

γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ λ.3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.3414/2005», 

θαζψο θαη ησλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, νη νπνίεο εθδίδνληαη, θαη’ εμνπζηνδφηεζε  ηνπ 

άξζξνπ 65 ηνπ λ. 4172/2013 (Α’167) γηα ηνλ θαζνξηζκφ: α) ησλ κε «ζπλεξγάζηκσλ 

θνξνινγηθά» θξαηψλ θαη β) ησλ θξαηψλ κε «πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο» 

10. Σνπ λ. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή 

αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε 

ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο 

Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 

(Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

11. Σνπ λ. 4727/2020 (Α’ 184) «Φεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε ζηελ Διιεληθή 

Ννκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024) – Ζιεθηξνληθέο 

Δπηθνηλσλίεο (Δλζσκάησζε ζην Διιεληθφ Γίθαην ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2018/1972 θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» 

12. Σνπ π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα 

έγγξαθα θαη ζηνηρεία» 

13. Σνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ ΔΚ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016, γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 
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πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ 

θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΚ (Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ) 

(Κείκελν πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ΔΟΥ) OJ L 119 

14. Σνπ λ. 4624/2019 (Α’ 137) «Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, 

κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη 

ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ελζσκάησζε ζηελ εζληθή 

λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/680 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

15. Σνπ άξζξνπ 60 ηνπ Ν. 4412/2016, φπνπ νη αλαζέηνπζεο αξρέο δχλαηαη λα παξαηείλνπλ ηελ 

πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί 

θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ππνβνιή 

ησλ πξνζθνξψλ, 

 

θαη ιακβάλνληαο ππφςε: 

1. Σελ ππ’ αξηζ. 1779/29990/15-5-2019 (ΑΓΑ: 67Δ7ΧΞΗ-ΡΓΡ) Απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ 

Παηξέσλ πεξί νξηζκνχ νκάδαο έξγνπ γηα ηελ νηθνλνκηθή, ηερληθή θαη δηνηθεηηθή 

δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ 

2. Σελ ππ’ αξηζ. 2484/10-6-2019 (ΑΓΑ: 9Ρ4Κ7Λ6-ΘΛ2) Απφθαζε έληαμεο ηνπ Τπνέξγνπ 1 

ηεο Πξάμεο Π7: «Αλάπηπμε Έμππλσλ Λχζεσλ Γηαρείξηζεο θαη Δλεκέξσζεο ησλ Πνιηηψλ 

γηα Έμππλεο Θέζεηο ηάζκεπζεο, Κπθινθνξηαθή Κίλεζε θαη Έμππλεο ηάζεηο» ηνπ 

ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Βηψζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζηνλ Άμνλα 

Πξνηεξαηφηεηαο "Αλάπηπμε – Δθζπγρξνληζκφο – πκπιήξσζε κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ" 

ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Γπηηθή Διιάδα 2014 - 2020» κε 

Κσδηθφ MIS 5045007 θαη ηεο ππ’ αξηζ. 2719/8-7-2020 (ΑΓΑ: ΦΘ7Ε7Λ6-8Δ8) 

ηξνπνπνίεζε απηήο 

3. Σελ ππ’ αξηζ. 566/12-11-2019 (ΑΓΑ: ΧΑΦ7ΧΞΗ-ΧΗΛ) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ κε ζέκα «πγθξφηεζε γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ δηελέξγεηαο 

δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (επηηξνπή δηελέξγεηαο/επηηξνπή αμηνιφγεζεο) 

γηα ηελ πξνκήζεηα «Αλάπηπμε Έμππλσλ Λχζεσλ Γηαρείξηζεο θαη Δλεκέξσζεο ησλ 

Πνιηηψλ γηα Έμππλεο Θέζεηο ηάζκεπζεο, Κπθινθνξηαθή Κίλεζε θαη Έμππλεο ηάζεηο» 

ζην πιαίζην ηεο αληίζηνηρεο Πξάμεο κε Κσδηθφ ΟΠ 5045007 ζην Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα "Γπηηθή Διιάδα 2014-2020"» 

4. Σελ ππ. αξηζ. 640/13-11-2019 (ΑΓΑ: 7ΝΛΧΞΗ-ΘΦ) Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ κε ζέκα «πγθξφηεζε επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαη 

παξαιαβήο γηα ηελ πξνκήζεηα «Αλάπηπμε Έμππλσλ Λχζεσλ Γηαρείξηζεο θαη Δλεκέξσζεο 

ησλ Πνιηηψλ γηα Έμππλεο Θέζεηο ηάζκεπζεο, Κπθινθνξηαθή Κίλεζε θαη Έμππλεο 

ηάζεηο» ζην πιαίζην ηεο αληίζηνηρεο Πξάμεο κε Κσδηθφ ΟΠ 5045007 ζην 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα "Γπηηθή Διιάδα 2014-2020"» 

5. Σν ππ’ αξηζ. 2886/29-06-2022 έγγξαθν ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο κε ζέκα «Έγθξηζε ρεδίνπ 

Γηαθήξπμεο γηα ην Τπνέξγν 1 «Αλάπηπμε Έμππλσλ Λχζεσλ Γηαρείξηζεο θαη Δλεκέξσζεο 

ησλ Πνιηηψλ γηα Έμππλεο Θέζεηο ηάζκεπζεο, Κπθινθνξηαθή Κίλεζε θαη Έμππλεο 

ηάζεηο» ηεο Πξάμεο κε θσδηθφ MIS5045007» 

6. Σνλ Κ.Α.60-7135.10000 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022, ζχκθσλα κε ην 

αξηζ.16874-02/12/21 Πξσηνγελέο Αίηεκα (ΑΓΑΜ:21REQ009687567), ην αξηζ.16.876-

13/12/21 Δγθεθξηκέλν αίηεκα (ΑΓΑΜ:21REQ009724443) κε Α.Α.Π.Τ.2.431Β/13-12-21 

(ΑΓΑ:Φ4ΡΦΧΞΗ-6Ο1) θαη ην αξηζ. 416-31/01/22 Δγθεθξηκέλν Αίηεκα κε 

Α.Α.Τ.189Β/31-01-22 (ΑΓΑ: 6ΥΚΧΧΞΗ-Π43) 

7. Σελ ππ’ αξηζ. 396/06-07-2022 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ: 6ΛΖΑΧΞΗ-

ΓΓΛ) ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο, ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο αλσηέξσ 

πξνκήζεηαο, ηελ θαηάξηηζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνλ θαζνξηζκφ σο θξηηεξίνπ 
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θαηαθχξσζεο ηνπ αλσηέξσ δηαγσληζκνχ ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά, βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο 

8. Σελ ππ’ αξηζ. 60493/20-07-2022 πξνθήξπμε, ηελ απνζηνιή ηεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηελ 13/07/2022 κε αξηζκφ πξνθήξπμεο S:2022/S 136-338500, 

ηελ δεκνζίεπζε ζηελ Γηαχγεηα ηελ 21/07/2022 κε ΑΓΑ: 68ΛΦΧΞΗ-ΦΗ5, ηελ δεκνζίεπζε 

ζην ΚΖΜΓΖ ζηηο 21/07/2022 κε ΑΓΑΜ: 22PROC010975337, ηελ δεκνζίεπζε ζε δχν 

(2) εκεξήζηεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο θαη κία (1) ηνπηθή εβδνκαδηαία εθεκεξίδα, ηελ 

αλάξηεζε ζην ΔΖΓΖ κε αξηζκφ ζπζηήκαηνο 168536, ηελ αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Γήκνπ, κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηελ 30/08/2022 θαη ψξα 

11:00π.κ. θαη εκεξνκελία ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ηελ 5/09/2022 θαη ψξα 10:00 π.κ., 

9. Σηο απφ 26/07/2022 επηζηνιέο δχν (2) ελδηαθεξφκελσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, πνπ 

αλαξηήζεθαλ κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ θαη αθνξνχλ αηηήκαηα παξάηαζεο θαηαιεθηηθήο 

εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ γηα ηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ θαηά ηξηάληα εκέξεο  

10. Σν αξηζ. 9712/28-07-2022 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο & 

Πιεξνθνξηθήο, ζχκθσλα κε ην νπνίν πξνηείλνπλ ηελ παξάηαζε ηεο θαηαιεθηηθήο 

εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαηά δεθαεπηά (17) εκέξεο, δει. έσο ηελ Παξαζθεπή 

16/09/2022 θαη ψξα 11:00, αθνχ απηή ε παξάηαζε θξίλεηαη ινγηθή θαη απαξαίηεηε, 

ιακβάλνληαο ππφςε: α) φηη ε πιεηνςεθία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ δηαθφπηνπλ ηελ 

δξαζηεξηφηεηα ηνπο θαηά ηνλ κήλα Αχγνπζην θαη β) ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ πεξαηηέξσ ρξνληθή αχμεζε ηεο ελ ιφγσ παξάηαζεο ζέηεη ζε θίλδπλν 

ηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο εληφο ηεο ηξέρνπζαο πξνγξακκαηηθήο 

πεξηφδνπ ΔΠΑ 2014 – 2020 

 

Καηόπιν ηυν ανυηέπυ, η Οικονομική Δπιηποπή, εγκπίνει ηελ παξάηαζε ηεο 

θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζηνλ Ζιεθηξνληθφ Γηεζλή 

Γεκφζην Αλνηθηφ Γηαγσληζκφ ηεο πξνκήζεηαο «Ανάπηςξη Έξςπνυν Λύζευν Γιασείπιζηρ και 

Δνημέπυζηρ ηυν Πολιηών για Έξςπνερ Θέζειρ ηάθμεςζηρ, Κςκλοθοπιακή Κίνηζη και 

Έξςπνερ ηάζειρ», κε Κσδηθφ ΟΠ 5045007 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Γπηηθή Διιάδα 

2014-2020», καηά δεκαεπηά (17) ημέπερ, ήηνη έσο ηελ Παπαζκεςή 16/09/2022 και ώπα 11:00, 

θαζψο θαη ηελ κεηάζεζε ηεο εκεξνκελίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ γηα ηελ 

Πέμπηη 22/09/2022 και ώπα 10.00, ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ 

λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ άξηηα ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ 

ηνπο. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε παξνχζα απφθαζε ζα ιάβεη ην ζχλνιν ησλ απαξαίηεησλ 

δεκνζηεχζεσλ, νχησο ψζηε λα ελεκεξσζνχλ φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο.  

 

 

          Ο Πποεδπεύυν-Ανηιππόεδπορ            Σα Παπόνηα Μέλη 

 

 

     ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΑΘΑΝΑΗΟ 

 

 

 

 

 
 

ΑΜΟΤΡΖ – ΒΑΓΔΝΑ ΑΚΡΗΒΖ 

ΜΟΓΔ ΑΘΑΝΑΗΟ 

ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ ΗΟΤΛΗΑ 

ΜΔΛΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

ΚΟΡΓΑ ΥΡΖΣΟ 

ΞΤΛΗΑ ΘΔΟΓΧΡΟ 

ΣΗΜΠΟΤΚΖ ΗΧΑΝΝΖ 

ΦΧΜΑ ΠΔΣΡΟ 
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Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
Αριθμός ταυτοποίησης: 997992450
Ταχ. διεύθυνση: ΜΑΙΖΩΝΟΣ 147
Πόλη: ΠΑΤΡΑ
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα  / Elláda
Ταχ. κωδικός: 26221
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΚΑΤΟΧΙΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: prom@patras.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2613-610244
Φαξ:  +30 2613-610258
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.e-patras.gr

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Ανάπτυξη Έξυπνων Λύσεων Διαχείρισης και Ενημέρωσης των Πολιτών για Έξυπνες Θέσεις Στάθμευσης, 
Κυκλοφοριακή Κίνηση και Έξυπνες Στάσεις με αριθ. πρωτ. 2886/29-06-22 Έγκριση Σχεδίου Διακήρυξης
Αριθμός αναφοράς: 9/2022

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
32441100 Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάπτυξη λύσεων έξυπνης πόλης για την ενημέρωση των δημοτών και των 
επισκεπτών για θέσεις στάθμευσης, κυκλοφοριακή κίνηση και έξυπνες στάσεις ΜΜΜ. Απαιτείται η προμήθεια 
και εγκατάσταση δικτύου αισθητήρων και του απαραίτητου εξοπλισμού, η ανάπτυξη λογισμικού ελέγχου της 
στάθμευσης για τις παρόδιες θέσεις και τους υπαίθριους χώρους στάθμευσης, λογισμικού για την διαχείριση 
των πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων, λογισμικού για το σύστημα παρακολούθησης κυκλοφοριακών 
συνθηκών, ανάπτυξη διαδικτυακής διεπαφής και εφαρμογής για φορητές συσκευές. Επιπλέον προβλέπεται 
η ανάπτυξη μιας ενοποιημένης πλατφόρμας η οποία θα λαμβάνει δεδομένα από τα λογισμικά ελέγχου των 
υποσυστημάτων. Συμπεριλαμβάνονται συμπληρωματικές υπηρεσίες: α) υπηρεσίες μελέτης εφαρμογής/
καθορισμού προδιαγραφών και ασφαλείας β) υπηρεσίες εκπαίδευσης προς τους διαχειριστές του συστήματος 
και γ) υπηρεσίες εγκατάστασης του συνόλου του εξοπλισμού και παραμετροποίησης των λογισμικών.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
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VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
05/08/2022

VI.6) Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Η αρχική προκήρυξη απεστάλη μέσω eNotices:
Σύνδεση TED eSender : ENOTICES
Σύνδεση πελάτη TED eSender: SOTIRIA
Αριθ. αναφοράς της προκήρυξης: 2022-106773
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2022/S 136-388500
Ημερομηνία αποστολής της αρχικής προκήρυξης: 13/07/2022

Τμήμα VII: Αλλαγές
VII.1) Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη

VII.1.1) Λόγοι αλλαγής
Τροποποίηση των αρχικών πληροφοριών που υπεβλήθησαν από την αναθέτουσα αρχή

VII.1.2) Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2
Αριθμός τμήματος: Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Ημερομηνία
Αντί:
Ημερομηνία: 30/08/2022
Τοπική ώρα: 11:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 16/09/2022
Τοπική ώρα: 11:00

VII.2) Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες:
Επιπλέον στο τμήμα IV 2.7 Οροι για την αποσφράγιση των προσφορών η ημερομηνία διαμορφώνεται ως 
ακολούθως: Αντί:05/09/22 ώρα 10:00 Διάβαζε:22/09/22 ώρα 10:00

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:388500-2022:TEXT:EL:HTML

