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Απιθμόρ  413    

24
η
 ςνεδπίαζη  

Οικονομικήρ Επιηποπήρ Δήμος Παηπέων 

ηηρ 9
ηρ

 Θοςλίος 2020 

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

  

ηελ Πάηξα θαη ζηελ αίθοςζα ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ (κηίπιο Λαδόποςλος), 

ζήκεξα, ηην 9
η
 Θοςλίος 2020, εκέξα Πέμπηη θαη ώπα 12:00, κεηά απφ γξαπηή 

πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 24/3-7-2020, θαη 

κεηά ηελ απφ 7/7/2020 εηδνπνίεζε γηα αλαβνιή ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο 8
εο

 Ηνπιίνπ 2020, 

ππαγμαηοποίηζη δε αςηήρ ηην Πέμπηη 9 Θοςλίος 2020, ώπα 12:00, πξαγκαηνπνηήζεθε 

δια ζώζηρ ζςνεδπίαζη, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ 

νπνία ήιζαλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (15) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλχζεο Πιέζζαο – Πξφεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο, 3] 

Ηνπιία Γηαλληηζνπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 4] Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο, 5] 

Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο θαη 6] Αζαλάζηνο Γνχξνο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. 

Οη θ.θ. Φψηηνο Γεκαθφπνπινο, Αθξηβή ακνχξε-Βαγελά, Γεψξγηνο Μαγηάθεο, 

Νηθφιανο Παπαδεκάηνο, Ησάλλεο Σζηκπνχθεο θαη Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθά κέιε δελ 

ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο.  

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

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (8) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

«Έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, θαζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο, θαηάξηηζε θαη 

ζχληαμε ησλ φξσλ ηνπ πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ, γηα ηελ πξνκήζεηα «Φσηηζκφο 

Αξζαθείνπ, δηαηεξεηένπ κλεκείνπ ηδηαίηεξεο πνιηηηζηηθήο, αξρηηεθηνληθήο θαη ηζηνξηθήο 

αμίαο» κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή), φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 86 ηνπ Ν.4412/2016, ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 74.338,00 € (ζπκπ/λνπ Φ.Π.Α. 24%), ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 22/2020 

Μειέηε ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Ζ/Μ» (ζρεηηθφ ην αξηζ. 8465/2-7-2020 

δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 8420/2-7-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ 

Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Ζ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο - Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ – Σκήκα 

Πξνκεζεηψλ θαη Γεκνπξαζηψλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. Πξφεδξν ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – Δληαχζα - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, 

θαζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο, θαηάξηηζε θαη ζχληαμε ησλ φξσλ ηνπ πλνπηηθνχ 

Γηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 22/2020, Μειέηε ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-

Ζ/Μ, γηα ηελ πξνκήζεηα «Φσηηζκφο Αξζαθείνπ, δηαηεξεηένπ κλεκείνπ ηδηαίηεξεο 

πνιηηηζηηθήο, αξρηηεθηνληθήο θαη ηζηνξηθήο αμίαο» κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή), φπσο 

νξίδεηαη ζην άξζξν 86 ηνπ Ν.4412/2016, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 74.338,00 € 

(ζπκπ/λνπ  Φ.Π.Α. 24%)΄΄ - χκθσλα κε: -*ην άξζξν 72 ηνπ λ. 3852/2010 (ΦΔΚ 87Α/7-6-

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

Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 

Ν.4623/2019 (ΦΔΚ134/Α΄/09,08,2019) θαη φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 14 παξ.1 ηνπ 

Ν.4625/19 θαη κε ην λ.4674/20 άξζξν 10 παξ.4 -*ην λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο 

πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ 

θαη 2014/25/ΔΔ)» -*ν 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 
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ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 

3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 267) «Γηαρείξηζε, 

έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 

-2013», -*ην λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 

(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», -*ην  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, -*ηελ 

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 πιεξσκψλ ζηηο 

εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», -*ην άξζξν 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξφηεζε 

ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε», -*ην λ. 

4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…», -*ην 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”, -*ην λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ 

ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο», -*ην λ. 

2859/2000 (Α’ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο», -*ην λ.2690/1999 

(Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο ησλ 

άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, -*ην λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά 

Γηθαηψκαηα θαη Πνιηηηζηηθά Θέκαηα”, -*ην π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε 

δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία”, - *ην π.δ. 80/2016 

(Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” -*ηελ κε αξ. 57654 (Β’ 

1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Ρχζκηζε 

εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο» -*ηελ 

παξ.1 ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4555/18, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 210 παξ.2 θαη ην άξζξν 

283 ηνπ Ν.4555/18, -*ηελ ΚΤΑ 1191/14.03.2017 (ΦΔΚ 969/22.03.2017 ηεχρνο Β') 

«Καζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ, ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο παξαθξάηεζεο θαη 

απφδνζεο ηεο θξάηεζεο 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ 

(Α.Δ.Π.Π.), θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 3, ηνπ 

άξζξνπ 350 ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄ 147)», -*ηελ ππ’ αξηζ. 158/2016 (ΦΔΚ 3698 

Β΄/16.06.2016) Απφθαζεο ΔΑΑΓΖΤ «Έγθξηζε «Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο 

Γήισζεο” (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 ηνπ Ν.4412/2016 (Α΄ 147) γηα δηαδηθαζίεο 

ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ», -*ηνλ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 

αξηζ. αξηζ. 1301/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17εο 

Γεθεκβξίνπ 2013 ζρεηηθά κε ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη γηα ηε 

ζέζπηζε εηδηθψλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηνλ ζηφρν «Δπελδχζεηο ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

απαζρφιεζε» θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1080/2006, -*ηνλ 

Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξ. 1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

17εο Γεθεκβξίνπ 2013 πεξί θαζνξηζκνχ θνηλψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, ην Σακείν πλνρήο, ην 

Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο 

θαη Αιηείαο θαη πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, ην Σακείν πλνρήο θαη ην 

Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 

αξηζ. 1083/2006, -*ηελ ππ’ αξηζ. 110427/ΔΤΘΤ/1020/ 2016 (ΦΔΚ 3521/Β'/1.11.2016) 

Σξνπνπνίεζε θαη αληηθαηάζηαζε ηεο ππ' αξηζ. 81986/ΔΤΘΤ712/31.07.2015 (ΦΔΚ Β' 

1822) ππνπξγηθήο απφθαζεο «Δζληθνί θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ γηα ηα 
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πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ 2014 - 2020 - Έιεγρνη λνκηκφηεηαο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ ΔΠΑ 2014-2020 απφ Αξρέο Γηαρείξηζεο θαη 

Δλδηάκεζνπο Φνξείο - Γηαδηθαζία ελζηάζεσλ επί ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο 

πξάμεσλ», -*ηελ Πξφζθιεζεο 098 κε θσδηθφ ΟΠ 2658, Α.Π.ΔΤΓ ΔΠΑλΔΚ 

3171/1061/Α3/04.06.2018 θαη ηίηιν «Αλνηθηά Κέληξα Δκπνξίνπ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρχεη, -*ην κε ΑΠ: 7185/2409/Α3/6-11-2018 ΤΥΝΔ ΔΡΧΣΖΔΗ – 

ΑΠΑΝΣΖΔΗ εγγξάθνπ ηεο Δηδηθήο Γξακκαηέσο Γηαρείξηζεο Σνκεαθψλ Δ.Π. ηνπ 

ΔΣΠΑ θαη Σ θαη ηελ κε εκεξνκελία 19.11.2018 νξζή επαλάιεςε απηνχ, -*ην απφ 30-11-

2018 ππνβιεζέληνο ΣΓΠ κε θσδηθφ αξηζκφ ΟΠ 5035545, ηνπ Γηθαηνχρνπ «ΓΖΜΟ 

ΠΑΣΡΔΧΝ» θαη ηίηιν «Αλνηθηφ Κέληξν Δκπνξίνπ Πάηξαο» θαη ηα απαηηνχκελα 

ζπλνδεπηηθά έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά απηνχ, φπσο ππνβιήζεθαλ κέζσ ηνπ ΟΠ, -

*ηελ απφ 28/06/2019 κε Α.Π. 4263/1425/Α3 Απφθαζεο Έληαμεο ηεο Πξάμεο κε ηίηιν 

«Αλνηθηφ Κέληξν Δκπνξίνπ Πάηξαο» θαη MIS 5035545, θαη  ηελ ηξνπνπνίεζε απφθαζεο 

έληαμεο κε αξ. πξση. 7474/B1/1517/11.12.2019 (ΑΓΑ: ΧΦΡΝ46ΜΣΛΡ-4ΖΜ) ηεο πξάμεο 

ζην Δ.Π. «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ», -

*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 -*ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο Μειέηεο ν νπνίνο αλέξρεηαη ζηηο 74.338,00 € (εβδνκήληα ηέζζεξεηο 

ρηιηάδεο ηξηαθφζηα ηξηάληα νθηψ επξψ) ζπκπ/λνπ ΦΠΑ θαη πξσηνγελέο αίηεκα κε 

ΑΓΑΜ:20REQ006899533 -*ηνλ Κ.Α.60-7341.10000ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2020, κε ΑΓΑΜ:20REQ006901769 (Τπ.2 ηεο εληαγκέλεο Πξ κε θσδηθφ ΟΠ 

5035545-ΔΠΑ ΑΓΑ:6ΑΔ2465ΥΗ8-ΜΑΞ) θαη ΑΑΤ1.242Β-22/06/20 (ΑΓΑ:6768ΧΞΗ-

ΘΛΔ) νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 - Παξαθαινχκε φπσο: - 1. εγθξίλεηε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 22/2020 Μειέηε ηεο  

Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Ζ/Μ, γηα ηελ πξνκήζεηα «Φσηηζκφο Αξζαθείνπ, 

δηαηεξεηένπ κλεκείνπ ηδηαίηεξεο πνιηηηζηηθήο, αξρηηεθηνληθήο θαη ηζηνξηθήο αμίαο» κε 

θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά  βάζεη ηηκήο 

(ρακειφηεξε ηηκή), φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 86 ηνπ Ν.4412/2016, ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 74.338,00 € (ζπκπ/λνπ Φ.Π.Α. 24% ) - 2. θαζνξίζεηε ηνλ ηξφπν 

εθηέιεζεο, θαηαξηίζεηε θαη ζπληάμεηε ηνπο φξνπο ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ θαη 

ππνγξάςηε ην ζρεηηθφ ηεχρνο δηαθήξπμεο – Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Ζ/Μ 

θαη Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. Υξήζηνο Κνξδάο».- 

 

Η Οικονομική Επιηποπή, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, είδε ηελ εηζήγεζε ηνπ 

αξκφδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ, ηελ αξηζ. 22/2020 Μειέηε ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνχ 

Έξγνπ-Ζ/Μ, Σκήκα Ζ/Μ, γηα ηελ πξνκήζεηα «Φσηηζκφο Αξζαθείνπ, δηαηεξεηένπ 

κλεκείνπ ηδηαίηεξεο πνιηηηζηηθήο, αξρηηεθηνληθήο θαη ηζηνξηθήο αμίαο» θαη ην ζρεηηθφ 

ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο, 

                                 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ: 

 

χκθσλα κε: 

1. Σν άξζξν 72 ηνπ λ. 3852/2010 (άξζξν 3 ηνπ Ν. 4623/2019 θαη άξζξν 10 παξ. 4 ηνπ 

Ν.4674/2020) 

2. Σν λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γημόζιερ ςμβάζειρ Έπγων, Ππομηθειών και Τπηπεζιών 

(πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)» 

3. Σν λ. 4314/2014 (Α' 265)
,
 “Α) Για ηη διασείπιζη, ηον έλεγσο και ηην εθαπμογή 
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αναπηςξιακών παπεμβάζεων για ηην ππογπαμμαηική πεπίοδο 2014−2020, Β) 

Δνζωμάηωζη ηηρ Οδηγίαρ 2012/17 ηος Δςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος και ηος 

ςμβοςλίος ηηρ 13ηρ Ιοςνίος 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζηο ελληνικό δίκαιο, 

ηποποποίηζη ηος ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλερ διαηάξειρ” θαη ην λ. 3614/2007 (Α' 

267) «Γιασείπιζη, έλεγσορ και εθαπμογή αναπηςξιακών παπεμβάζεων για ηην 

ππογπαμμαηική πεπίοδο 2007 -2013» 

4. Σν λ. 4270/2014 (Α' 143) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και εποπηείαρ 

(ενζωμάηωζη ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΔΔ) – δημόζιο λογιζηικό και άλλερ διαηάξειρ» 

5. Σν  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 εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 1 

6. Σελ  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» 

7. Σν άξζξν 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «ςγκπόηηζη ζςλλογικών οπγάνων ηηρ 

διοίκηζηρ και οπιζμόρ ηων μελών ηοςρ με κλήπωζη» 

8. Σν λ. 4013/2011 (Α’ 204) «ύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Γημοζίων 

ςμβάζεων και Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Γημοζίων ςμβάζεων…» 

9. Σν 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” 

10. Σν ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηασώπιζη δημοζιεύζεων ηων θοπέων ηος Γημοζίος ζηο 

νομαπσιακό και ηοπικό Σύπο και άλλερ διαηάξειρ» 

11. Σν ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύπωζη Κώδικα Φόπος Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ» 

12. Σν ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύπωζη ηος Κώδικα Γιοικηηικήρ Γιαδικαζίαρ και άλλερ 

διαηάξειρ”  και ιδίωρ ηων άπθπων 7 και 13 έωρ 15 

13. Σν λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πνεςμαηική Ιδιοκηηζία, ςγγενικά Γικαιώμαηα και 

Πολιηιζηικά Θέμαηα” 

14. Σν π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηζη διαηάξεων για ηην ππόζβαζη ζε δημόζια 

έγγπαθα και ζηοισεία” 

15. Σν π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” 

16. Σελ κε αξ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο «Ρύθμιζη ειδικόηεπων θεμάηων λειηοςπγίαρ και διασείπιζηρ ηος 

Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Γημοζίων ςμβάζεων (ΚΗΜΓΗ) ηος 

Τποςπγείος Οικονομίαρ και Ανάπηςξηρ» 

17. Σελ  παξ.1 ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4555/18, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 210 παξ.2 

θαη ην άξζξν 283 ηνπ Ν.4555/18 

18. Σελ ΚΤΑ 1191/14.03.2017 (ΦΔΚ 969/22.03.2017 ηεχρνο Β') «Καζνξηζκφο ηνπ 

ρξφλνπ, ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο παξαθξάηεζεο θαη απφδνζεο ηεο 

θξάηεζεο 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ 

(Α.Δ.Π.Π.), θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 3, 

ηνπ άξζξνπ 350 ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄ 147)» 

19. Σελ ππ’ αξηζ. 158/2016 (ΦΔΚ 3698 Β΄/16.06.2016) Απφθαζε ΔΑΑΓΖΤ 

«Έγθξηζε «Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο” (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 

παξ. 4 ηνπ Ν.4412/2016 (Α΄ 147) γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ» 

20. Σνλ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1301/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013 ζρεηηθά κε ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη γηα ηε ζέζπηζε εηδηθψλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηνλ 

ΑΔΑ: 6ΚΝΒΩΞΙ-5ΒΥ



5 

 

ζηφρν «Δπελδχζεηο ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε» θαη γηα ηελ θαηάξγεζε 

ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1080/2006 

21. Σνλ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξ. 1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013 πεξί θαζνξηζκνχ θνηλψλ δηαηάμεσλ γηα ην 

Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, 

ην Σακείν πλνρήο, ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ην 

Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ 

γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ 

Σακείν, ην Σακείν πλνρήο θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη 

γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 

22. Σελ ππ’ αξηζ. 110427/ΔΤΘΤ/1020/ 2016 (ΦΔΚ 3521/Β'/1.11.2016) Σξνπνπνίεζε 

θαη αληηθαηάζηαζε ηεο ππ' αξηζ. 81986/ΔΤΘΤ712/31.07.2015 (ΦΔΚ Β' 1822) 

ππνπξγηθήο απφθαζεο «Δζληθνί θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ γηα ηα 

πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ 2014 - 2020 - Έιεγρνη λνκηκφηεηαο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ ΔΠΑ 2014-2020 απφ Αξρέο Γηαρείξηζεο θαη 

Δλδηάκεζνπο Φνξείο - Γηαδηθαζία ελζηάζεσλ επί ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο 

πξάμεσλ» 

23. 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: 

1. Σελ Πξφζθιεζε 098 κε θσδηθφ ΟΠ 2658, Α.Π.ΔΤΓ ΔΠΑλΔΚ 

3171/1061/Α3/04.06.2018 θαη ηίηιν «Αλνηθηά Κέληξα Δκπνξίνπ» φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

2. Σν κε ΑΠ: 7185/2409/Α3/6-11-2018 ΤΥΝΔ ΔΡΧΣΖΔΗ – ΑΠΑΝΣΖΔΗ 

εγγξάθνπ ηεο Δηδηθήο Γξακκαηέσο Γηαρείξηζεο Σνκεαθψλ Δ.Π. ηνπ ΔΣΠΑ θαη Σ 

θαη ηελ κε εκεξνκελία 19.11.2018 νξζή επαλάιεςε απηνχ 

3. Σν απφ 30-11-2018 ππνβιεζέλ ΣΓΠ κε θσδηθφ αξηζκφ ΟΠ 5035545, ηνπ 

Γηθαηνχρνπ «ΓΖΜΟ ΠΑΣΡΔΧΝ» θαη ηίηιν «Αλνηθηφ Κέληξν Δκπνξίνπ Πάηξαο» 

θαη ηα απαηηνχκελα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά απηνχ, φπσο 

ππνβιήζεθαλ κέζσ ηνπ ΟΠ 

4. Σελ απφ 28/06/2019 κε Α.Π. 4263/1425/Α3 Απφθαζε Έληαμεο ηεο Πξάμεο κε 

ηίηιν «Αλνηθηφ Κέληξν Δκπνξίνπ Πάηξαο» θαη MIS 5035545, θαη  ηελ 

ηξνπνπνίεζε απφθαζεο έληαμεο κε αξ. πξση. 7474/B1/1517/11.12.2019 (ΑΓΑ: 

ΧΦΡΝ46ΜΣΛΡ-4ΖΜ) ηεο πξάμεο ζην Δ.Π. «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ» 

5. Σνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Μειέηεο ν νπνίνο αλέξρεηαη ζηηο 74.338,00 €, ζπκπ/λνπ 

ΦΠΑ θαη πξσηνγελέο αίηεκα κε ΑΔΑΜ:20REQ006899533 

6. Σνλ Κ.Α.60-7341.10000 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020, κε 

ΑΓΑΜ:20REQ006901769 (Τπ.2 ηεο εληαγκέλεο Πξ κε θσδηθφ ΟΠ 5035545-

ΔΠΑ ΑΓΑ:6ΑΔ2465ΥΗ8-ΜΑΞ) θαη ΑΑΤ1.242Β-22/06/20 (ΑΓΑ:6768ΧΞΗ-ΘΛΔ) 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 

 

1] Εγκπίνει ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. 22/2020 Μειέηεο ηεο Γ/λζεο 

Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Ζ/Μ, Σκήκα Ζ/Μ, γηα ηελ πξνκήζεηα «Φωηιζμόρ Απζακείος, 

διαηηπηηέος μνημείος ιδιαίηεπηρ πολιηιζηικήρ, απσιηεκηονικήρ και ιζηοπικήρ αξίαρ», 
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ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 74.338,00 € (ζπκπ/λνπ  Φ.Π.Α. 24%). 

 

2] Καηαπηίζει θαη ζςνηάζζει ηνπο φξνπο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

αλσηέξσ πξνκήζεηα, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά  βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή ), φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 86 ηνπ Ν.4412/2016, 

θαη ςπογπάθει ην ζρεηηθφ ηεχρνο δηαθήξπμεο  

 

 

                  Ο Ππόεδπορ                                       Σα Παπόνηα Μέλη 

 

 

        ΔΘΟΝΤΗ ΠΛΕΑ  

 

 

 

 
  

 

ΑΝΔΡΕΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΘΟΤΛΘΑ ΓΘΑΝΝΘΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΠΑΝΑΓΘΩΣΗ ΜΕΛΑ 

ΜΑΡΘΑ ΦΘΛΟΠΟΤΛΟΤ 

ΑΘΑΝΑΘΟ ΔΟΤΡΟ 
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