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Αριθμός  255    

16
η
 σνεδρίαζη  

Οικονομικής Δπιηροπής Γήμοσ Παηρέφν 

ηης 15
ης

 Μαΐοσ 2020 

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

  

ηελ Πάηξα ζήκεξα, ηην 15
η
 Μαΐοσ 2020, εκέξα Παραζκεσή θαη ώρα 12:00, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 16/11-5-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής 

Δπιηροπής, ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ αξηζ. 55/11-3-2020 ΦΔΚ, ζην νπνίν 

δεκνζηεύζεθε ε Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγονηα μέηρα ανηιμεηώπιζης 

ηων αρνηηικών ζσνεπειών ηης εμθάνιζης ηοσ κορωναϊού COVID – 19 και ηης ανάγκης 

περιοριζμού ηης διάδοζής ηοσ», ηελ αξηζ. 40/31-3-2020 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθώλ «Ενημέρωζη για ηην εθαρμογή ηοσ κανονιζηικού πλαιζίοσ ανηιμεηώπιζης ηοσ 

κορωνοϊού COVID-19, αναθορικά με ηην οργάνωζη και λειηοσργία ηων δήμων» ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3] 

Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 

5] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 6] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 7] 

Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 8] Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 9] Πέηξνο 

Ψσκάο – ηαθηηθό κέινο, 10] Αζαλάζηνο Μνδέο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 11] 

Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.  

Ο θ. Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 3
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (Αξηζκόο απνθάζεσο 252/2020). 

Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – ηαθηηθό κέινο θαη Αζαλάζηνο Μνδέο – 

αλαπιεξσκαηηθό κέινο, απνρώξεζαλ από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 10
νπ

 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (Αξηζκόο απνθάζεσο 259/2020). 

Οη θ.θ. Γεώξγηνο Μαγηάθεο, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο δελ ζπκκεηείραλ ζηε 

ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

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

ζπλεδξηάζεσο.  

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

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, ζέηεη ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ην αξηζ. (6) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Δμέηαζε θαη έγθξηζε ηνπ από 10/04/2020 Α΄ 

πξαθηηθνύ θαη αλάδεημε Πξνζσξηλνύ Μεηνδόηε, ηνπ πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ κε ηίηιν: 

«ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ», ζην πιαίζην ηεο 

εγθεθξηκέλεο Πξάμεο κε ηίηιν «Αλνηθηό Κέληξν Δκπνξίνπ Πάηξαο» γηα ηε δεκηνπξγία 

Αλνηθηνύ Κέληξνπ Δκπνξίνπ (Open Mall) ζηελ πόιε ηεο Πάηξαο, ζην πιαίζην ηνπ 

ΔΠΑλΔΚ 2014-2020», ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 3/2020 Γηαθήξπμε ηεο Γηεύζπλζεο 

Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο», (ζρεηηθό ην αξηζ. 5024/4-5-2020 

δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 4981/30-4-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ 

Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηώλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, 

Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ -Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνύ, 

Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο – Σκήκα ρεδηαζκνύ θαη Μειεηώλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: 

«Πξνο: - Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ:΄΄Δμέηαζε θαη έγθξηζε ηνπ 

από 10/04/2020 Α΄ πξαθηηθνύ θαη αλάδεημε Πξνζσξηλνύ Μεηνδόηε, ηνπ πλνπηηθνύ 

Γηαγσληζκνύ κε ηίηιν «ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ 

ΠΡΑΞΗ», ζην πιαίζην ηεο εγθεθξηκέλεο Πξάμεο κε ηίηιν «Αλνηθηό Κέληξν Δκπνξίνπ 

Πάηξαο» γηα ηε δεκηνπξγία Αλνηθηνύ Κέληξνπ Δκπνξίνπ (Open Mall) ζηελ πόιε ηεο 

Πάηξαο, ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑλΔΚ 2014-2020», ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 3/2020 

ΑΔΑ: ΨΨ1ΔΩΞΙ-Α67
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Γηαθήξπμε ηεο Γηεύζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο΄΄ - ύκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο: - 1. ηνπ άξζξνπ 209 παξ.9 ηνπ Ν.3463/2006, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από 

ηελ 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 117 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. 03/2020 Γηαθήξπμεο ηεο 

Γηεύζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ ππεξεζία κε ηίηιν 

«ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ», ζην πιαίζην ηεο 

εγθεθξηκέλεο Πξάμεο κε ηίηιν «Αλνηθηό Κέληξν Δκπνξίνπ Πάηξαο» γηα ηε δεκηνπξγία 

Αλνηθηνύ Κέληξνπ Δκπνξίνπ (Open Mall) ζηελ πόιε ηεο Πάηξαο, ζην πιαίζην ηνπ 

ΔΠΑλΔΚ 2014-2020», ζπλνιηθνύ πνζνύ  44.640,00 € (ζπκπ/λνπ Φ.Π.Α. 24%) - θαη 

ιακβάλνληαο ππόςε: - 9. ηηο εγγεγξακκέλεο πηζηώζεηο ζηνλ νηθείν ΚΑ: 60-7341.10003 

ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, - 10. ην ππ’ αξηζ. πξση. 3368/11-03-2020 

πξσηνγελέο αίηεκα (ΑΓΑΜ: 20REQ006412046/11-03-2020) ηεο Γ/λζεο 

Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο, - 11. ην ππ’ αξηζ. 3370/11-03-2020 

Σεθκεξησκέλν Αίηεκα ηνπ Αληηδεκάξρνπ Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο 

θαη Μειεηώλ, Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ 

εμνπιηζκνύ, - 12. ηελ ππ’ αξηζ. Β/831-2020 Απόθαζε Αλάιεςεο Πνιπεηνύο Τπνρξέσζεο 

(ΑΓΑ: ΩΓΛΝΩΞΙ-8Ι1) – 13. Σελ ππ’ αξηζ. 178/17-03-2020 απόθαζε ηεο ΟΔ (ΑΓΑ: 

Ω5ΞΚΩΞΙ-Ω9) ε νπνία εγθξίλεη ηελ δηελέξγεηα, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηνπο όξνπο 

εθηέιεζεο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο. – 14. Σελ ππ’ αξηζ. 

13302/30-03-2020 Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο θαη ηηο ζρεηηθέο δεκνζηεύζεηο ζηνλ ηύπν ζην 

ΚΗΜΓΗ, ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ θ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. – 15. Σελ πξνζθνξά πνπ 

ππνβιήζεθε κε αξηζ. πξση. 14109/9-4-2020: - ITCS.com ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, 

ΔΚΠΑΊΓΔΤΗ & ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΠΔ – 16. Σν από 10/04/2020 Α΄ 

πξαθηηθό ζύκθσλα κε ην νπνίν ε Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο πξνηείλεη νκόθσλα, ύζηεξα από 

έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, θαη ύζηεξα από έιεγρν ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θαθέινπ, ηελ αλάδεημε ηεο εηαηξείαο ITCS.com ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΔΚΠΑΊΓΔΤΗ & 

ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΠΔ σο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ, έλαληη πνζνύ 

40.176,00 επξώ ζπκπ/λνπ ΦΠΑ, θαζώο ε πξνζθνξά ηεο είλαη πιήξεο, ζύκθσλε κε ηνπο 

όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο - Παξαθαινύκε όπσο: - 1.  Δμεηάζεηε 

θαη εγθξίλεηε ην από 10/04/2020 Α΄ πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνύ, θαη - 2. 

Δγθξίλεηε ηελ αλάδεημε ηεο εηαηξείαο ITCS.com ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΔΚΠΑΊΓΔΤΗ & 

ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΠΔ σο πξνζσξηλό αλάδνρν, έλαληη πνζνύ 

40.176,00 επξώ ζπκπ/λνπ ΦΠΑ, ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία κε ηίηιν 

«ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ», ζην πιαίζην ηεο 

εγθεθξηκέλεο Πξάμεο κε ηίηιν «Αλνηθηό Κέληξν Δκπνξίνπ Πάηξαο» γηα ηε δεκηνπξγία 

Αλνηθηνύ Κέληξνπ Δκπνξίνπ (Open Mall) ζηελ πόιε ηεο Πάηξαο, ζην πιαίζην ηνπ 

ΔΠΑλΔΚ 2014-2020», ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 3/2020 Γηαθήξπμεο ηεο Γηεύζπλζεο 

Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο - Καηά ηεο αλσηέξσ απόθαζεο ρσξεί 

έλζηαζε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ N.4412/2016. - Ο Αληηδήκαξρνο 

Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηώλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, 

Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ, θ. Νηθόιανο 

Αζπξάγθαζνο».- 

 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004384
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126834
ΑΔΑ: ΨΨ1ΔΩΞΙ-Α67
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Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη είδε ην από 10-4-2020 

Α΄ πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

 ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

1. Σνπ άξζξνπ 209 παξ.9 ηνπ Ν.3463/2006, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηελ πεξίπη. 38 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016 

2. Σνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/10 (Ν.4623/2019, άξζξν 3) 

3. Σνπ άξζξνπ 2 παξ.1 & 30 νξηζκνί θαη ηνπ άξζξνπ 54 παξ.7 ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

ηνπ Ν.4412/2016, 

4. Σσλ άξζξσλ 116 θαη 117 πνπ αθνξνύλ ζηελ επηινγή ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ Ν. 

4412/2016 

5. Σσλ άξζξσλ 121 θαη 331 ηνπ Ν. 4412/2016 πνπ αθνξνύλ ζηηο πξνζεζκίεο 

δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

6. Σνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν. 4605/2019 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 

4412/2016 

7. Σνπ 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. […] 

 

θαη ιακβάλνληαο ππόςε: 

1. Σελ ππ’ αξηζ. 03/2020 Γηαθήξπμε ηεο Γηεύζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο 

& Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ ππεξεζία κε ηίηιν «ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ», ζην πιαίζην ηεο εγθεθξηκέλεο Πξάμεο κε ηίηιν 

«Αλνηθηό Κέληξν Δκπνξίνπ Πάηξαο» γηα ηε δεκηνπξγία Αλνηθηνύ Κέληξνπ 

Δκπνξίνπ (Open Mall) ζηελ πόιε ηεο Πάηξαο, ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑλΔΚ 2014-

2020», ζπλνιηθνύ πνζνύ  44.640,00 € (ζπκπ/λνπ Φ.Π.Α. 24%) 

2. Σηο εγγεγξακκέλεο πηζηώζεηο ζηνλ νηθείν ΚΑ: 60-7341.10003 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

ηνπ ηξέρνληνο έηνπο 

3. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 3368/11-03-2020 πξσηνγελέο αίηεκα (ΑΓΑΜ: 

20REQ006412046/11-03-2020) ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο & 

Πιεξνθνξηθήο 

4. Σν ππ’ αξηζ. 3370/11-03-2020 Σεθκεξησκέλν Αίηεκα ηνπ Αληηδεκάξρνπ 

Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηώλ, Έξγσλ Πξαζίλνπ, 

Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ 

5. Σελ ππ’ αξηζ. Β/831-2020 Απόθαζε Αλάιεςεο Πνιπεηνύο Τπνρξέσζεο (ΑΓΑ: 

ΩΓΛΝΩΞΙ-8Ι1) 

6. Σελ ππ’ αξηζ. 178/17-03-2020 απόθαζε ηεο ΟΔ (ΑΓΑ: Ω5ΞΚΩΞΙ-Ω9) ε νπνία 

εγθξίλεη ηελ δηελέξγεηα, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηνπο όξνπο εθηέιεζεο ηεο 

δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο 

7. Σελ ππ’ αξηζ. 13302/30-03-2020 Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο θαη ηηο ζρεηηθέο 

δεκνζηεύζεηο ζηνλ ηύπν ζην ΚΗΜΓΗ, ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ θ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Γήκνπ 

8. Σελ πξνζθνξά πνπ ππνβιήζεθε κε αξηζ. πξση. 14109/9-4-2020: ITCS.com 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΔΚΠΑΊΓΔΤΗ & ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΠΔ  

9. Σν από 10/04/2020 Α΄ πξαθηηθό ζύκθσλα κε ην νπνίν ε Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο 

πξνηείλεη νκόθσλα, ύζηεξα από έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, θαη 

ύζηεξα από έιεγρν ηνπ νηθνλνκηθνύ θαθέινπ, ηελ αλάδεημε ηεο εηαηξείαο 

ITCS.com ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΔΚΠΑΊΓΔΤΗ & ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΔ 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004384
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126834
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126834
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126834
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ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΠΔ σο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ, έλαληη πνζνύ 40.176,00 €, ζπκπ/λνπ 

ΦΠΑ, θαζώο ε πξνζθνξά ηεο είλαη πιήξεο, ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

 

1] Δγκρίνει ην από 10/04/2020 Α΄ πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ. 

 

2] Προζφρινός ανάδοτος ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία κε ηίηιν 

«ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΡΑΞΖ», ζην πιαίζην 

ηεο εγθεθξηκέλεο Πξάμεο κε ηίηιν «Ανοικηό Κένηρο Δμπορίοσ Πάηρας» για ηη 

δημιοσργία Ανοικηού Κένηροσ Δμπορίοσ (Open Mall) ζηην πόλη ηης Πάηρας, ζηο 

πλαίζιο ηοσ ΔΠΑνΔΚ 2014-2020», αναδεικνύεηαι ε εηαιρεία ITCS.com 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ, ΔΚΠΑΊΓΔΤΖ & ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΠΔ, 
έλαληη ποζού 40.176,00 € ζσμπ/νοσ ΦΠΑ. 

 

Καηά ηεο παξνύζαο απόθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ 

N.4412/2016. 

 

 

 

                  Ο Πρόεδρος                                       Σα ζσμμεηέτονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

 

 

 

  

 
  

 

ΦΩΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ 

ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΜΟΓΔ 

ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ 
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