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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 4η Αςγούζηος 2020, εκέξα Σπίηη θαη ώπα 11:00, κεηά απφ
γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 28/31-7-2020,
πξαγκαηνπνηήζεθε μέζυ ηηλεδιάζκετηρ ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ,
ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ γηα ηε
ιήςε απνθάζεσο ζηα (22) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο
Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλχζεο Πιέζζαο – Πξφεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο, 3]
Γεψξγηνο Μαγηάθεο - ηαθηηθφ κέινο, 4] Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο, 5] Ησάλλεο
Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, 6] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθφ κέινο, 7] Υξήζηνο Κνξδάοαλαπιεξσκαηηθφ κέινο, 8] Αζαλάζηνο Αζαλαζφπνπινο - αλαπιεξσκαηηθφ κέινο θαη 9]
Νηθφιανο Θενδσξφπνπινο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο.
Ζ θα Αθξηβή ακνχξε-Βαγελά – ηαθηηθφ κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 482/2020).
Οη θ.θ. Φψηηνο Γεκαθφπνπινο- Αληηπξφεδξνο, Ηνπιία Γηαλληηζνπνχινπ- ηαθηηθφ κέινο,
Νηθφιανο Παπαδεκάηνο– ηαθηηθφ κέινο θαη Μαξία Φηινπνχινπ- ηαθηηθφ κέινο, δελ
ζπκκεηείραλ 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. (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 κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ –
Β΄ Φάζε 2020», πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 579.288,00 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.
24%, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 10/2020 κειέηε ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο κε
Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ», (ζρεηηθφ ην αξηζ. 9945/28-7-2020 δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ.
Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 9666/22-7-2020 εηζήγεζε ηνπ αλαπιεξσηή θ. Αλη/ξρνπ
Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηψλ, Έξγσλ Πξαζίλνπ,
Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μερ/θνχ Δμνπιηζκνχ - Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Σκήκα Πξνκεζεηψλ θαη Γεκνπξαζηψλ) ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: – Σνλ 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 κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ θάιπςε
ησλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ – Β΄ Φάζε 2020», πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 579.288,00
επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 10/2020 κειέηε ηεο
Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ». Έρνληαο ππφςε: - 1.
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. – 2. ην άξζξν 27, ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 54
θαη ην άξζξν 86 ηνπ λ. 4412/2016 – 3. ηνπ 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” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 267) «Γηαρείξηζε,
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έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 2013», - 4. ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο
(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», - 5. 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, - 6. 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 πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο
ζπλαιιαγέο», - 7. ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ
πλέδξην» - 8. ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ
ηεο δηνίθεζεο θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε», - 9. ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204)
«χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ
Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…», - 10. 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”, 11. ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην
λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο», - 12. ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κχξσζε
Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο», - 13. ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα
Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, - 14. ηνπ
λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Πνιηηηζηηθά
Θέκαηα”, - 15. ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε
δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία”, - 16. ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ
ηνπο Γηαηάθηεο” – 17. ηνπ π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Καλνληζκφο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ
πξνζθπγψλ ελψπησλ ηεο Α.Δ.Π.Π. ηεο 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» - 18. 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..)», 19. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 "ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4412/2016" ηνπ Ν.4469/2017
(Φ.Δ.Κ. 62/Α'/03.05.2017), - 20. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ Ν.4472/2017 (Φ.Δ.Κ.
74/Α'/19.05.2017) "πληαμηνδνηηθέο δηαηάμεηο Γεκνζίνπ θαη ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ λ.
4387/2016, κέηξα εθαξκνγήο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ, κέηξα
θνηλσληθήο ζηήξημεο θαη εξγαζηαθέο ξπζκίζεηο, Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο
ηξαηεγηθήο 2018-2021 θαη ινηπέο δηαηάμεηο", - 21. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Μέξνπο Β΄ ηνπ άξζξνπ
39 ηνπ Ν.4488/2017 (Φ.Δ.Κ. 137/Α΄/13.09.2017) πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο Γεκνζίνπ θαη
ινηπέο αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο, ελίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, δηθαηψκαηα
αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο, - 22. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ
Ν.4497/2017(Φ.Δ.Κ.171/Α'/13.11.2017) Άζθεζε ππαίζξησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ,
εθζπγρξνληζκφο ηεο επηκειεηεξηαθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο, - 23. ηεο Τ.Α. κε
αξηζκφ 2879/2018 (Β΄ 879) «Καζνξηζκφο εκεξήζησλ θαη εβδνκαδηαίσλ λνκαξρηαθψλ θαη
ηνπηθψλ εθεκεξίδσλ πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ
Γεκνζίνπ», - 24. ην αξηζ. 8589/6-07-2020 πξσηνγελέο αίηεκα ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο,
Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ κε ΑΓΑΜ: 20REQ006972400 – 25. ην αξηζ. 8590/6-07-2020
ηεθκεξησκέλν έγγξαθν ηνπ γξαθείνπ Αληηδεκάξρνπ Πξνγξακκαηηζκνχ, ΠεξηβάιινληνοΔλέξγεηαο, Καζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο – 26. ηελ αξηζ. 10/2020 κειέηε ηεο Γ/λζεο
Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ – Β΄ Φάζε
2020», κε C.P.V. 16700000-2, 34131000-4, 34134200-7 ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο
579.288,00 € (ζπκπεξ/λνπ ηνπ Φ.Π.Α.24%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. - Ζ
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δαπάλε είλαη πνιπεηήο θαη θαηαλέκεηαη σο αθνινχζσο: - Υξεκαηνδφηεζε γηα ην νηθνλνκηθφ
έηνο 2020 - Κ.Α. 35-7132.00004 πνζφ 169.880,00€ κε ηελ αξηζ. 8.590/6-07-20 Απφθαζε
Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο Β/1.398 (ΑΓΑ: 6ΑΒΦΧΞΗ-4ΛΜ) - Κ.Α. 35-7132.00005 πνζφ
69.998,00€ κε ηελ αξηζ. 8.590/6-07-2020 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο Β/1.399
(ΑΓΑ:ΧΛΧ7ΧΞΗ-0ΦΘ) - Κ.Α. 35-7132.00006 πνζφ 119.997,28€ κε ηελ αξηζ. 8.590/6-07-20
Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο Β/1.400 (ΑΓΑ: Φ4ΛΦΧΞΗ-ΣΣ) - Κ.Α. 35-7132.00007
πνζφ 99.998,56€ κε ηελ αξηζ. 8.590/6-07-20 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο Β/1.401
(ΑΓΑ: ΧΖΝΧΞΗ-3ΤΑ) - Υξεκαηνδφηεζε γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2021 - Κ.Α. 35-7132.00005
πνζφ 35.362,00€ - Κ.Α. 35-7132.00006 πνζφ 38.722,72€ - Κ.Α. 35-7132.00007 πνζφ
45.329,44€ - 27. ην εγθεθξηκέλν αίηεκα κε ΑΓΑΜ: 20REQ006979477 - Παξαθαινχκε φπσο:
1. Δγθξίλεηε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. 10/2020 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο,
Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ
εμνπιηζκνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ – Β΄ Φάζε 2020» 2.
Καηαξηίζεηε θαη ζπληάμεηε ηνπο φξνπο εθηέιεζεο ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Γηεζλή Γεκφζηνπ
Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ πνπ αθνξά ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε
ηηκή) αλά ηκήκα πξνκήζεηαο, ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζπλνιηθήο δαπάλεο 579.288,00
επξψ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%) θαη ππνγξάςηε ην ζρεηηθφ ηεχρνο δηαθήξπμεο. – Ο
αλαπιεξσηήο θ. Αλη/ξρνπ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηψλ,
Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μερ/θνχ Δμνπιηζκνχ, θ. Υξήζηνο
Κνξδάο».Ζ Οικονομική Δπιηποπή, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, είδε ηελ εηζήγεζε ηνπ
αλαπιεξσηή αξκφδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ, ηελ αξηζ. 10/2020 κειέηε ηεο Γ/λζεο
Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ, Σκήκα ρεδηαζκνχ Μειεηψλ
θαη Διέγρνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ
ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ – Β΄ Φάζε 2020» θαη ην ζρεηηθφ ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο,
ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:

1.
2.
3.

4.
5.

6.

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:
Σνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010 (άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019 θαη άξζξν 10 παξ. 4 ηνπ
Ν.4674/2020)
Σνπ άξζξνπ 27, ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 54 θαη ηνπ άξζξν 86 ηνπ λ. 4412/2016
Σνπ λ. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για ηη διασείπιζη, ηον έλεγσο και ηην εθαπμογή
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 ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 267) «Γιασείπιζη,
έλεγσορ και εθαπμογή αναπηςξιακών παπεμβάζεων για ηην ππογπαμμαηική πεπίοδο 2007
-2013»
Σνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και εποπηείαρ
(ενζωμάηωζη ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΔΔ) – δημόζιο λογιζηικό και άλλερ διαηάξειρ»
Σνπ 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,
Σεο 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»
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7. Σνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύπωζη ηος Κώδικα Νόμων για ηο Δλεγκηικό ςνέδπιο»
8. Σνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «ςγκπόηηζη ζςλλογικών οπγάνων ηηρ
διοίκηζηρ και οπιζμόρ ηων μελών ηοςρ με κλήπωζη»
9. Σνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «ύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Γημοζίων ςμβάζεων
και Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Γημοζίων ςμβάζεων…»
10. Σνπ 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”
11. Σνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηασώπιζη δημοζιεύζεων ηων θοπέων ηος Γημοζίος ζηο
νομαπσιακό και ηοπικό Σύπο και άλλερ διαηάξειρ»
12. Σνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύπωζη Κώδικα Φόπος Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ»
13. Σνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κύπωζη ηος Κώδικα Γιοικηηικήρ Γιαδικαζίαρ και άλλερ
διαηάξειρ” θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15
14. Σνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πνεςμαηική Ιδιοκηηζία, ςγγενικά Γικαιώμαηα και
Πολιηιζηικά Θέμαηα”
15. Σνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηζη διαηάξεων για ηην ππόζβαζη ζε δημόζια
έγγπαθα και ζηοισεία”
16. Σνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο”
17. Σνπ π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Καλνληζκφο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ ελψπησλ
ηεο Α.Δ.Π.Π. ηεο κε αξ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Ρύθμιζη ειδικόηεπων θεμάηων λειηοςπγίαρ και διασείπιζηρ
ηος Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Γημοζίων ςμβάζεων (ΚΗΜΓΗ) ηος
Τποςπγείος Οικονομίαρ και Ανάπηςξηρ»
18. Σεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη
Αλάπηπμεο «Σεσνικέρ λεπηομέπειερ και διαδικαζίερ λειηοςπγίαρ ηος Δθνικού ςζηήμαηορ
Ηλεκηπονικών Γημοζίων ςμβάζεων (Δ..Η.ΓΗ..)»
19. Σνπ άξζξνπ 18 "ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4412/2016" ηνπ Ν.4469/2017 (Φ.Δ.Κ.
62/ Α'/03.05.2017)
20. Σνπ δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ Ν.4472/2017 (Φ.Δ.Κ. 74/Α'/19.05.2017)
"πληαμηνδνηηθέο δηαηάμεηο Γεκνζίνπ θαη ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ ν. 4387/2016,
κέηξα εθαξκνγήο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ, κέηξα θνηλσληθήο
ζηήξημεο θαη εξγαζηαθέο ξπζκίζεηο, Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο
ηξαηεγηθήο 2018-2021 θαη ινηπέο δηαηάμεηο"
21. Σνπ Μέξνπο Β΄ ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν.4488/2017 (Φ.Δ.Κ. 137/Α΄/13.09.2017)
πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο Γεκνζίνπ θαη ινηπέο αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο, ελίζρπζε ηεο
πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, δηθαηψκαηα αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο,
22. Σνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν.4497/2017(Φ.Δ.Κ.171/Α'/13.11.2017) Άζθεζε ππαίζξησλ
εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, εθζπγρξνληζκφο ηεο επηκειεηεξηαθήο λνκνζεζίαο θαη
άιιεο δηαηάμεηο
23. Σεο Τ.Α. κε αξηζκφ 2879/2018 (Β΄ 879) «Καζνξηζκφο εκεξήζησλ θαη εβδνκαδηαίσλ
λνκαξρηαθψλ θαη ηνπηθψλ εθεκεξίδσλ πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο
δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ»
θαη ιακβάλνληαο ππφςε:
1. Σν αξηζ. 8589/6-07-2020 πξσηνγελέο αίηεκα ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο &
Πξαζίλνπ κε ΑΓΑΜ: 20REQ006972400
2. Σν αξηζ. 8590/6-07-2020 ηεθκεξησκέλν έγγξαθν ηνπ γξαθείνπ Αληηδεκάξρνπ
Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο-Δλέξγεηαο, Καζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο
3. Σελ αξηζ. 10/2020 κειέηε ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη
Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ
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θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ – Β΄ Φάζε 2020», κε C.P.V. 16700000-2,
34131000-4, 34134200-7 ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 579.288,00 €
(ζπκπεξ/λνπ ηνπ Φ.Π.Α.24%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ
Ζ δαπάλε είλαη πνιπεηήο θαη θαηαλέκεηαη σο αθνινχζσο:
Υξεκαηνδφηεζε γηα ην ην νηθνλνκηθφ έηνο 2020
Κ.Α. 35-7132.00004 πνζφ 169.880,00 € κε ηελ αξηζ. 8.590/6-07-20 Απφθαζε
Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο Β/1.398 (ΑΓΑ: 6ΑΒΦΧΞΗ-4ΛΜ)
Κ.Α. 35-7132.00005 πνζφ 69.998,00 € κε ηελ αξηζ. 8.590/6-07-2020 Απφθαζε
Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο Β/1.399 (ΑΓΑ:ΧΛΧ7ΧΞΗ-0ΦΘ)
Κ.Α. 35-7132.00006 πνζφ 119.997,28 € κε ηελ αξηζ. 8.590/6-07-20 Απφθαζε
Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο Β/1.400 (ΑΓΑ: Φ4ΛΦΧΞΗ-ΣΣ)
Κ.Α. 35-7132.00007 πνζφ 99.998,56 € κε ηελ αξηζ. 8.590/6-07-20 Απφθαζε Αλάιεςεο
Τπνρξέσζεο Β/1.401 (ΑΓΑ: ΧΖΝΧΞΗ-3ΤΑ)
Υξεκαηνδφηεζε γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2021
Κ.Α. 35-7132.00005 πνζφ 35.362,00 €
Κ.Α. 35-7132.00006 πνζφ 38.722,72 €
Κ.Α. 35-7132.00007 πνζφ 45.329,44 €
4. Σν εγθεθξηκέλν αίηεκα κε ΑΓΑΜ: 20REQ006979477
1]
Δγκπίνει ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. 10/2020 κειέηεο ηεο Γ/λζεο
Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ, Σκήκα ρεδηαζκνχ Μειεηψλ
θαη Διέγρνπ, γηα ηελ «Ππομήθεια μησανολογικού εξοπλιζμού για ηην κάλςτη ηυν
αναγκών ηος Γήμος Παηπέυν – Β΄Φάζη 2020», ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζπλνιηθήο
δαπάλεο 579.288,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%).
2]
Καηαπηίζει θαη ζςνηάζζει ηνπο φξνπο εθηέιεζεο ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Γηεζλή Γεκφζηνπ
Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ πνπ αθνξά ζηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο
ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο
(ρακειφηεξε ηηκή) αλά ηκήκα πξνκήζεηαο θαη ςπογπάθει ην ζρεηηθφ ηεχρνο δηαθήξπμεο.
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