
 1 

Αριθμός 496    

28
η
 σνεδρίαζη  

Οικονομικής Δπιηροπής Γήμοσ Παηρέων 

ηης 4
ης

 Ασγούζηοσ  2020 

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

  

ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 4
η
 Ασγούζηοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:00, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 28/31-

7-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζω ηηλεδιάζκεψης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής 

Δπιηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (22) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2]  Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 

3] Γεώξγηνο Μαγηάθεο - ηαθηηθό κέινο, 4] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 5] 

Ησάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 6] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο,  7] Υξήζηνο 

Κνξδάο- αλαπιεξσκαηηθό κέινο, 8] Αζαλάζηνο Αζαλαζόπνπινο - αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο θαη 9] Νηθόιανο Θενδσξόπνπινο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Ζ θα Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 482/2020). 

Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο- Αληηπξόεδξνο, Ηνπιία Γηαλληηζνπνύινπ- ηαθηηθό 

κέινο, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο– ηαθηηθό κέινο θαη Μαξία Φηινπνύινπ- ηαθηηθό κέινο,  

δελ ζπκκεηείραλ ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

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

ζπλεδξηάζεσο.  

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

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (15) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

«1. Έγθξηζε Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ ηεο αξηζ.61/2020 κειέηεο θαη 2. Έγθξηζε 

πξνζθπγήο ζηελ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε 

"απνπζία αληαγσληζκνύ γηα ηερληθνύο ιόγνπο" γηα ηελ «πληήξεζε ηνπνγξαθηθνύ 

νξγάλνπ» CPV: 38295000-9 CPV: 50800000-3», (ζρεηηθό ην αξηζ. 9963/8-7-2020 

δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 9867/27-7-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. 

Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο - Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ 

Τπεξεζηώλ - Σκήκα Πξνκεζεηώλ θαη Γεκνπξαζηώλ) ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: – Σνλ 

θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – (Δληαύζα) –ΘΔΜΑ:΄΄1.Έγθξηζε Σερληθώλ 

Πξνδηαγξαθώλ ηεο αξηζ.61/2020 κειέηεο θαη 2.Έγθξηζε πξνζθπγήο ζηελ δηαδηθαζία ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε "απνπζία αληαγσληζκνύ γηα ηερληθνύο 

ιόγνπο" γηα ηελ «πληήξεζε ηνπνγξαθηθνύ νξγάλνπ» CPV: 38295000-9 CPV: 

50800000-3»- Λακβάλνληαο ππόςε: -◊ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 

3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α΄/30.6.2006 - «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα  Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ») 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 

«Αλαδηαηππώζεηο άξζξσλ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα» ηνπ Ν. 3731/2008 (ΦΔΚ 

263/η.Α’/23-12-2008) θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηπη. 38  ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ 

Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α’/08.08.2016). -◊ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010 

(ΦΔΚ 87/Α΄/07.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» όπσο αληηθαηαζηάζεθε από 

ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4623/2019 (ΦΔΚ 134/Α΄/09.08.2019) θαη ηξνπνπνηήζεθε 

κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.4625/2019θαη κε ην Ν.4674/20 άξζξν 10 παξ. 4.◊ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 66, 67 & 68ηνπ N.4270/2014 (ΦΔΚ143/Α’/28.06.2014) «Αξρέο 

Γεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – 
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δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο» όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ. ◊ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145/Α’ /05.08.2016) «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από 

ηνπο Γηαηάθηεο» όπσο ηζρύεη. ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπη. ε ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ 

Ν.3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 203 ηνπ Ν.4555/2018, ην άξζξνπ 283 

ηνπ Ν.4555/2018 όπνπ, από 19-07-2018 Γηαηάθηεο ζηνπο Ο.Σ.Α. Α΄ βαζκνύ είλαη πιένλ 

ν Γήκαξρνο γηα όιεο ηηο δαπάλεοθαζώο θαη από ηελπαξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 

Ν.4625/2019.◊ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν.4555/2018: «Γελ απαηηείηαη 

απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο 

δεκόζηαο ζύκβαζεο έξγνπ, πξνκήζεηαο ή γεληθήο ππεξεζίαο. […]».◊ην αξηζ. 39788/31-

07-2018 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο & Πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Γ/λζεο 

Οηθνλνκηθώλ Σ.Α. ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Σ.Α. & Αλαπηπμηαθήο Πνιηηηθήο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ κε ΘΔΜΑ: Γλσζηνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4555/2018 (Φ.Δ.Κ. 

133/Α΄/19.07.2018).◊ ηελ κε αξηζ. πξση. 50660/30.08.2019 (ΑΓΑ:ΦΔΞΜΧΞΗ-ΡΤ4) 

απόθαζε Γεκάξρνπ Παηξέσλ πεξί «Οξηζκό Αληηδεκάξρσλ θαη Μεηαβίβαζε 

αξκνδηνηήησλ ηνπ». ◊ ηελ κε αξηζ. πξση. 66843/21.11.2019 (ΑΓΑ:6ΓΖΔΧΞΗ-ΑΤ) 

απόθαζε Γεκάξρνπ Παηξέσλ πεξί «Μεηαβίβαζεο αξκνδηόηεηαο θαη εμνπζηνδόηεζε 

ππνγξαθήο Σεθκεξησκέλνπ Αηηήκαηνο Γηαηάθηε». ◊ηελ κε αξηζ. πξση. 66842/21.11.2019 

(ΑΓΑ:ΦΠΦΕΧΞΗ-ΟΞΘ) απόθαζε Γεκάξρνπ Παηξέσλ πεξί «Μεηαβίβαζεο 

αξκνδηόηεηαο θαη εμνπζηνδόηεζε ππνγξαθήο Απνθάζεσλ Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο». ◊ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη 

ηζρύνπλ θαη ηδίσο ηεο ππνπεξ. ββ) «απνπζία αληαγσληζκνύ γηα ηερληθνύο ιόγνπο» ηεο 

πεξηπη. β΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32"άξζξν 32 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ"ηνπ 

Ν.4412/2016.◊ηελ αλάγθε γηα ηελ "πληήξεζε ηνπνγξαθηθνύ νξγάλνπ» θαη 

ζπγθεθξηκέλα, ηελ παξνρή ππεξεζίαο θαη ηαθηηθήο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ 

Γεσδαηηηθνύ ηαζκνύ, κάξθαο Leica, κνληέινπ Flexline Plus Series TSO6 θαη ηνπ GPS 

κάξθαο Leica, κνληέινπ VivaGS08 Plus ηεο Γηεύζπλζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ 

Ζ/ΜCPV: 38295000-9, 50800000.◊ηελ αξηζ. 61/2020 κειέηε γηα ηελ αλάζεζε ηεο 

αλσηέξσ πξνκήζεηαο ζηελ εηαηξεία “METRICAA.E.” δηόηη είλαη ν επίζεκνο 

αληηπξόζσπνο ηεο εηαηξείαο Leicaζηελ Διιάδαθαη ε κνλαδηθή εηαηξείαπηζηνπνηεκέλε 

από ηελ Leicaζηελ Διιάδα πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ην service θαη ηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ firmware ησλ αληηζηνίρσλ παξαπάλσ νξγάλσλ, θαζώο δηαζέηεη ηνλ 

απαηηνύκελν εμνπιηζκό θαη θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθό, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην 

βέιηηζην απνηέιεζκα γηα ην ζπκθέξνλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. ◊ην αξηζ.  8717/7-7-

2020ΠξσηνγελέοΑίηεκα ηνπ Σκήκαηνο ρεδηαζκνύ θαη Σερληθήο Τπνζηήξημεο ηεο 

Γηεύζπλζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ Ζ/Μ ◊ ην ηεθκεξησκέλν αίηεκα ηνπ δηαηάθηε κε 

αξηζ. πξση.:8720/7-7-2020 ◊ηελ Α.Α.Τ. κε αξηζ. 1.406Β/2020 (ΑΓΑ: Φ9ΓΗΝΧΞΗ-8ΔΡ) 

ζύκθσλα κε ηελ παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 80/2016 γηα έγθξηζε πίζησζεο ύςνπο 

902,84 € ζηνλ Κ.Α.Δ. 30-7131.00008 (Ίδηνη Πόξνη) νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020. 

Παξαθαινύκε όπσο: 1.Δγθξίλεηε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 61/2020 κειέηεοηνπ 

Σκήκαηνο ρεδηαζκνύ θαη Σερληθήο Τπνζηήξημεο ηεο Γηεύζπλζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ 

Ζ/Μ,γηα ηελ «πληήξεζε ηνπνγξαθηθνύ νξγάλνπ» CPV: 38295000-9, 50800000 (παξ.7 

άξζξν 54 ηνπ Ν.4412/2016). 2. Δγθξίλεηε ηελ πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε ιόγσ απνπζίαο αληαγσληζκνύ γηα ηερληθνύο ιόγνπο, 

ππνπεξ. ββ) ηεο πεξηπη. β΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 4412/2016, γηα ηελ αλάζεζε 

εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο «πληήξεζεο ηνπνγξαθηθνύ νξγάλνπ» (άξζξα 116 & 32 ηνπ 

Ν.4412/2016). – Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. 

Υξήζηνο Κνξδάο».- 
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Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, είδε ηελ εηζήγεζε ηνπ 

αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη ηελ αξηζ. 61/2020 κειέηε ηεο Γηεύζπλζεο 

Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ, Σκήκα ρεδηαζκνύ θαη Σερληθήο Τπνζηήξημεο, γηα ηελ 

«πληήξεζε ηνπνγξαθηθνύ νξγάλνπ»,  

 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 
 

 ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

1. Σεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α΄/30.6.2006 - «Κύξσζε 

ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ») όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 «Αλαδηαηππώζεηο άξζξσλ Γεκνηηθνύ 

θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα» ηνπ Ν. 3731/2008 (ΦΔΚ 263/η.Α’/23-12-2008) θαη ηηο 

δηαηάμεηο ηεο πεξηπη. 38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 

147/Α’/08.08.2016) 

2. Σνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010 (άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019 θαη άξζξν 10 παξ. 4 

ηνπ Ν.4674/2020) 

3. Σσλ άξζξσλ 66, 67 & 68 ηνπ N.4270/2014 (ΦΔΚ143/Α’/28.06.2014) «Αξρέο 

Γεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 

2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο» όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη 

ηζρύνπλ 

4. Σνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145/Α’/05.08.2016) «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο 

Γηαηάθηεο» όπσο ηζρύεη 

5. Σεο πεξίπη. ε ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν.3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε 

από ην άξζξν 203 ηνπ Ν.4555/2018, ην άξζξνπ 283 ηνπ Ν.4555/2018 όπνπ, από 

19-07-2018 Γηαηάθηεο ζηνπο Ο.Σ.Α. Α΄ βαζκνύ είλαη πιένλ ν Γήκαξρνο γηα όιεο 

ηηο δαπάλεο θαζώο θαη από ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.4625/2019 

6. Σεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν.4555/2018: «Γελ απαηηείηαη απόθαζε ηνπ 

δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο 

ζύκβαζεο έξγνπ, πξνκήζεηαο ή γεληθήο ππεξεζίαο. […]» 

7. Σνπ Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ 

θαη ηζρύνπλ και ιδίως ηεο ππνπεξ. ββ) «απνπζία αληαγσληζκνύ γηα ηερληθνύο 

ιόγνπο»ηεο πεξηπη. β΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32 "άξζξν 32 ηεο Οδεγίαο 

2014/24/ΔΔ"ηνπ Ν.4412/2016. 

 

θαη ιακβάλνληαο ππόςε: 

1. Σν αξηζ. 39788/31-07-2018 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο & 

Πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Σ.Α. ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ 

Σ.Α. & Αλαπηπμηαθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ κε ΘΔΜΑ: 

Γλσζηνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4555/2018 (Φ.Δ.Κ. 133/Α΄/19.07.2018) 

2. Σελ κε αξηζ. πξση. 50660/30.08.2019 (ΑΓΑ:ΦΔΞΜΧΞΗ-ΡΤ4) απόθαζε 

Γεκάξρνπ Παηξέσλ πεξί «Οξηζκό Αληηδεκάξρσλ θαη Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ 

ηνπ» 

3. Σελ κε αξηζ. πξση. 66843/21.11.2019 (ΑΓΑ:6ΓΖΔΧΞΗ-ΑΤ) απόθαζε Γεκάξρνπ 

Παηξέσλ πεξί «Μεηαβίβαζεο αξκνδηόηεηαο θαη εμνπζηνδόηεζε ππνγξαθήο 

Σεθκεξησκέλνπ Αηηήκαηνο Γηαηάθηε» 

4. Σελ κε αξηζ. πξση. 66842/21.11.2019 (ΑΓΑ:ΦΠΦΕΧΞΗ-ΟΞΘ) απόθαζε 

Γεκάξρνπ Παηξέσλ πεξί «Μεηαβίβαζεο αξκνδηόηεηαο θαη εμνπζηνδόηεζε 

ππνγξαθήο Απνθάζεσλ Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο» 
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5. Σελ αλάγθε γηα ηελ "πληήξεζε ηνπνγξαθηθνύ νξγάλνπ» θαη ζπγθεθξηκέλα, ηελ 

παξνρή ππεξεζίαο θαη ηαθηηθήο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ Γεσδαηηηθνύ 

ηαζκνύ, κάξθαο Leica, κνληέινπ Flexline Plus Series TSO6 θαη ηνπ GPS κάξθαο 

Leica, κνληέινπ Viva GS08 Plus ηεο Γηεύζπλζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ Ζ/Μ 

CPV: 38295000-9, 50800000 

6. Σελ αξηζ. 61/2020 κειέηε γηα ηελ αλάζεζε ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο ζηελ εηαηξεία 

“METRICAA.E.” δηόηη είλαη ν επίζεκνο αληηπξόζσπνο ηεο εηαηξείαο Leica ζηελ 

Διιάδα θαη ε κνλαδηθή εηαηξεία πηζηνπνηεκέλε από ηελ Leica ζηελ Διιάδα πνπ 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ην service θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ firmware ησλ 

αληηζηνίρσλ παξαπάλσ νξγάλσλ, θαζώο δηαζέηεη ηνλ απαηηνύκελν εμνπιηζκό θαη 

θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθό, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην βέιηηζην απνηέιεζκα γηα 

ην ζπκθέξνλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 

7. Σν αξηζ. 8717/7-7-2020 Πξσηνγελέο Αίηεκα ηνπ Σκήκαηνο ρεδηαζκνύ θαη 

Σερληθήο Τπνζηήξημεο ηεο Γηεύζπλζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ Ζ/Μ  

8. Σν ηεθκεξησκέλν αίηεκα ηνπ δηαηάθηε κε αξηζ. πξση.:8720/7-7-2020  

9. Σελ Α.Α.Τ. κε αξηζ. 1.406Β/2020(ΑΓΑ: Φ9ΓΗΝΧΞΗ-8ΔΡ) ζύκθσλα κε ηελ παξ. 

1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 80/2016 γηα έγθξηζε πίζησζεο ύςνπο 902,84 € ζηνλ 

Κ.Α.Δ. 30-7131.00008(Ίδηνη Πόξνη) νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 

 

1] Δγκρίνει ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. 61/2020 κειέηεο ηεο Γηεύζπλζεο 

Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ, Σκήκα ρεδηαζκνύ θαη Σερληθήο Τπνζηήξημεο, γηα ηελ 

«σνηήρηζη ηοπογραθικού οργάνοσ» CPV: 38295000-9, 50800000, ζπλνιηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ 902,84 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% (παξ.7 άξζξν 54 ηνπ 

Ν.4412/2016). 

 

2]  Δγκρίνει ηελ πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε 

ιόγσ απνπζίαο αληαγσληζκνύ γηα ηερληθνύο ιόγνπο, ππνπεξ. ββ) ηεο πεξηπη.  β΄ ηεο παξ. 

2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 4412/2016, γηα ηελ αλάζεζε εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο 

«πληήξεζεο ηνπνγξαθηθνύ νξγάλνπ» (άξζξα 116 θαη 32 ηνπ Ν.4412/2016). 

 

 

                 Ο Πρόεδρος                                     Σα Παρόνηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 
 
 

   

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΔΛΑ 

ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ 

ΥΡΖΣΟ ΚΟΡΓΑ 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΝΗΚΟΛΑΟ ΘΔΟΓΧΡΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΒΑΓΔΝΑ- ΑΜΟΤΡΖ 

ΑΔΑ: 6Ξ4ΑΩΞΙ-Β1Ν


		2020-08-18T13:14:37+0300
	Athens




