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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 1η επηεμβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:30, κεηά
από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 30/28-82020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής
Δπιηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (31) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα
παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 3]
Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά 4] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5] Γεώξγηνο
Μαγηάθεο - ηαθηηθό κέινο, 6] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 7] Πέηξνο Φσκάο –
ηαθηηθό κέινο θαη 8] Θεόδσξνο Ξπιηάο - αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Ο θ. Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 507/2020) θαη
επαλήιζε ζε απηή θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο
απνθάζεσο 508/2020).
Ο θ. Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 4νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 509/2020).
Ο θ. Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε
θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 16νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο
521/2020).
Ο θ. Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 18νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 523/2020) θαη
επαλήιζε ζε απηή θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 23νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο
απνθάζεσο 528/2020).
Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο - Αληηπξόεδξνο, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό
κέινο θαη Μαξία Φηινπνύινπ - ηαθηηθό κέινο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, 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. (8) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «1) Έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, 2) Αλάζεζε ηεο
ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ «Αλαλέσζε εηήζηαο ζπλδξνκήο γηα ηελ ζπληήξεζε-αλαβάζκηζε
ηνπ ινγηζκηθνύ ησλ πξνγξακκάησλ ACE ERP eCM», κε ζπλνιηθό πνζό αλάζεζεο 2.236,96 €
(ζπκπεξ. ΦΠΑ 24%), κε ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε
(ζύκβαζε θαη’ απνθιεηζηηθόηεηα), ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 παξ.2 πεξηπη. β) ππνπεξ. ββ) ηνπ
Ν.4412/2016», (ζρεηηθό ην αξηζ. 11321/28-8-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ.
11083/21-8-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ
Τπνδνκήο - Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ – Σκήκα Πξνκεζεηώλ θαη Γεκνπξαζηώλ), ε νπνία
έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ:΄΄1. Έγθξηζε
ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ 2. Αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ «Αλαλέσζε εηήζηαο
ζπλδξνκήο γηα ηελ ζπληήξεζε-αλαβάζκηζε ηνπ ινγηζκηθνύ ησλ πξνγξακκάησλ ACE ERP eCM»,
κε ζπλνιηθό πνζό αλάζεζεο 2.236,96,€ (ζπκπεξ. ΦΠΑ 24%), κε ηε δηαδηθαζία ηεο
δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε (ζύκβαζε θαη’ απνθιεηζηηθόηεηα), ζύκθσλα
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κε ην άξζξν 32 παξ.2 πεξηπη. β) ππνπεξ. ββ) ηνπ Ν.4412/2016΄΄ - Λακβάλνληαο ππόςε: -*ην
άξζξν 206 παξ.1 ηνπ Ν.4555/2018: «Γελ απαηηείηαη απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ
εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο έξγνπ, πξνκήζεηαο ή γεληθήο ππεξεζίαο.
[…]» -*ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010, (ΦΔΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», όπσο
αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4623/2019 (ΦΔΚ134/Α΄/09,08,2019) θαη
όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 14 παξ.1 ηνπ Ν.4625/19 θαη κε ην λ.4674/20 άξζξν 10 παξ.4,
όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ 4623/19 θαη όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 14 παξ.1
ηνπ Ν.4625/19 -*ηελ παξ.2ηνπάξζξνπ32 ηνπ Ν.4412/2016: «2.Η δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε
ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ,
πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ ζε νπνηαδήπνηε από ηηο θαησηέξσ πεξηπηώζεηο: […] β) εάλ ηα έξγα,
ηα αγαζά ή νη ππεξεζίεο κπνξνύλ λα παξαζρεζνύλ κόλνλ από έλαλ ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθό
θνξέα γηα νπνηνλδήπνηε από ηνπο θαησηέξσ ιόγνπο: αα) ζηόρνο ηεο ζύκβαζεο είλαη ε δεκηνπξγία
ή απόθηεζε κνλαδηθνύ έξγνπ ηέρλεο ή θαιιηηερληθήο εθδήισζεο, ββ) απνπζία αληαγσληζκνύ γηα
ηερληθνύο ιόγνπο, γγ) πξνζηαζία απνθιεηζηηθώλ δηθαησκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο. Οη εμαηξέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηηο ππνπεξηπηώζεηο ββ' θαη
γγ' εθαξκόδνληαη κόλν εάλ δελ ππάξρεη εύινγε ελαιιαθηηθή ιύζε ή ππνθαηάζηαην θαη ε απνπζία
αληαγσληζκνύ δελ είλαη απνηέιεζκα ηερλεηνύ πεξηνξηζκνύ ησλ παξακέηξσλ ηεο ζύκβαζεο» -*ην
άξζξν 54 παξ.7 ηνπ Ν.4412/2016: «Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζνξίδνληαη θαη εγθξίλνληαη πξηλ
ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο θαηά ην άξζξν 120 παξ.3» -*ηελ αξηζ.
29/2020 Μειέηε ηεο Γηεύζπλζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ, Σκήκα Η/Μ -*όηη ζηα πιαίζηα
εθπόλεζεο κειεηώλ θηηξηαθώλ έξγσλ θαη θνηλνρξήζησλ ρώξσλ από ηελ Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνύ
Έξγνπ-Η/Μ θαη ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκώλ, έρνπλ ζην παξειζόλ πξνκεζεπηεί εηδηθό ηερληθό
ινγηζκηθό πνπ αθνξά ηελ ζύληαμε ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο πξνθνζηνιόγεζεο θαη θαθέισλ ΑΤΦΑΤ δεκνζίσλ έξγσλ, από ηελ εηαηξεία«Unίsystems πζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο Μνλνπξόζσπε
Αλώλπκε Δκπνξηθή Δηαηξεία». Η εθαξκνγή γηα λα είλαη πιήξσο ιεηηνπξγηθή θαη ελαξκνληζκέλε
κε ηηο ηξέρνπζεο αιιαγέο ζηε λνκνζεζία θαη ηα εζληθά πξόηππα, πξέπεη λα ζπληεξείηαηαλαβαζκίδεηαη από ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία -*Όηη ε ζπλδξνκή απηή αθνξά εηήζην δηάζηεκα
πνπ μεθηλά από ηελ εκεξνκελία αλαλέσζεο θαη ζα πεξηιακβάλεη ηηο πην θάησ ππεξεζίεο: -5usΓ/ΝΗ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΟΤ & Γ/ΝΗ ΤΠΟΓΟΜΧΝ - πκβόιαην Τπνζηήξημεο ACE ERP
eCM Καηαζθεπή - 5 ρξήζηεο - πκβόιαην Τπνζηήξημεο ACE ERP eCM Μειέηε/Κνζηνιόγεζε 5 ρξήζηεο - πκβόιαην Τπνζηήξημεο ACE ERP eCM ΑΤ/ΦΑΤ - 5 ρξήζηεο -*Σελ αξηζ. πξση.
35528/14-08-2020 Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο πξνο ηελ εηαηξεία, «Unίsystems
πζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο Μνλνπξόζσπε Αλώλπκε Δκπνξηθή Δηαηξεία» ηνπ Σκήκαηνο
Πξνκεζεηώλ θαη Γεκνπξαζηώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. -*ηελ αξηζ. πξση. 35859/18-08-2020
Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά, ηεο εηαηξείαο «Unίsystems πζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο Μνλνπξόζσπε
Αλώλπκε Δκπνξηθή Δηαηξεία», βάζεη ηεο νπνίαο ε εηήζηα αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηώλ:
«Αλαλέσζε εηήζηαο ζπλδξνκήο γηα ηελ ζπληήξεζε-αλαβάζκηζε ηνπ ινγηζκηθνύ ησλ
πξνγξακκάησλ ACE ERP eCM»,», πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ε Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ –
Η/Μ θαη ε Γ/λζε Έξγσλ Τπνδνκήο ην Σκήκα Κηηξηαθώλ Έξγσλ ηεο αλέξρεηαη ζην πνζό
ησλ 2.236,96€ κε ΦΠΑ 24% θαη είλαη εληόο ηνπ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο κειέηεο. -*Σελ
κε αξηζ. πξση. 9.673/31-07-2020 Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο 1.540 Β (ΑΓΑ:ΦΧ8ΓΧΞΙ8Β) θαη (ΑΓΑΜ: 20REQ007145959 Δγθεθξηκέλν) γηα δέζκεπζε θαη δηάζεζε πίζησζεο
ζπλνιηθνύ πνζνύ 2.236,96 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.: 006453.00002, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ
24%, ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020, γηα ηελ αλσηέξσ
ππεξεζία. - Παξαθαινύκε όπσο: -*Δγθξίλεηε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ.29/2020
Μειέηεο ηεο Γηεύζπλζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ – Η/Μ, Σκήκα Η/Μ. –*Απνθαζίζεηε ηελ
αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ γηα ηελ «Αλαλέσζε εηήζηαο ζπλδξνκήο γηα ηελ
ζπληήξεζε-αλαβάζκηζε ηνπ ινγηζκηθνύ ησλ πξνγξακκάησλ ACE ERP eCM», πνπ ρξεζηκνπνηεί
ε Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ –Η/Μ θαη Γ/λζε Έξγσλ Τπνδνκήο ζηελ εηαηξεία
«Unίsystems πζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο Μνλνπξόζσπε Αλώλπκε Δκπνξηθή Δηαηξεία», έλαληη
ζπλνιηθνύ πνζνύ 2.236,96 € (ζπκπεξ. ΦΠΑ 24%),κε ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο
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πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε (ζύκβαζε θαη’ απνθιεηζηηθόηεηα), ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 παξ.2 πεξ.
β) ππνπεξ. ββ) ηνπ Ν.4412/2016. γηα ηνπο ιόγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. - Ο Αληηδήκαξρνο
Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. Υξήζηνο Κνξδάο».Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, είδε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ
εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη ηελ αξηζ. 29/2020 Μειέηε ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ,
Σκήκα Η/Μ «Αλαλέσζε εηήζηαο ζπλδξνκήο γηα ηελ ζπληήξεζε-αλαβάζκηζε ηνπ ινγηζκηθνύ ησλ
πξνγξακκάησλ ACE ERP eCM»,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
ύκθσλα κε:
1. Σν άξζξν 206 παξ.1 ηνπ Ν.4555/2018: «Γελ απαηηείηαη απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ
ζπκβνπιίνπ γηα ηελ εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο έξγνπ,
πξνκήζεηαο ή γεληθήο ππεξεζίαο. […]»
2. Σν άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019 θαη άξζξν 10 παξ. 4 ηνπ
Ν.4674/2020)
3. Σελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν.4412/2016: «2. Η δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο
πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ,
πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ ζε νπνηαδήπνηε από ηηο θαησηέξσ πεξηπηώζεηο: […] β) εάλ ηα
έξγα, ηα αγαζά ή νη ππεξεζίεο κπνξνύλ λα παξαζρεζνύλ κόλνλ από έλαλ ζπγθεθξηκέλν
νηθνλνκηθό θνξέα γηα νπνηνλδήπνηε από ηνπο θαησηέξσ ιόγνπο: αα) ζηόρνο ηεο ζύκβαζεο
είλαη ε δεκηνπξγία ή απόθηεζε κνλαδηθνύ έξγνπ ηέρλεο ή θαιιηηερληθήο εθδήισζεο, ββ)
απνπζία αληαγσληζκνύ γηα ηερληθνύο ιόγνπο, γγ) πξνζηαζία απνθιεηζηηθώλ δηθαησκάησλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο. Οη εμαηξέζεηο πνπ
νξίδνληαη ζηηο ππνπεξηπηώζεηο ββ' θαη γγ' εθαξκόδνληαη κόλν εάλ δελ ππάξρεη εύινγε
ελαιιαθηηθή ιύζε ή ππνθαηάζηαην θαη ε απνπζία αληαγσληζκνύ δελ είλαη απνηέιεζκα
ηερλεηνύ πεξηνξηζκνύ ησλ παξακέηξσλ ηεο ζύκβαζεο»
4. Σν άξζξν 54 παξ.7 ηνπ Ν.4412/2016: «Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζνξίδνληαη θαη
εγθξίλνληαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο θαηά ην άξζξν 120
παξ.3»
θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηα θάησζη:
1. Σελ αξηζ. 29/2020 Μειέηε ηεο Γηεύζπλζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ, Σκήκα Η/Μ
2. ηα πιαίζηα εθπόλεζεο κειεηώλ θηηξηαθώλ έξγσλ θαη θνηλνρξήζησλ ρώξσλ από ηελ
Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Η/Μ θαη ηεο Γ/λζεο Έξγσλ Τπνδνκώλ, έρνπλ ζην παξειζόλ
πξνκεζεπηεί εηδηθό ηερληθό ινγηζκηθό πνπ αθνξά ηελ ζύληαμε ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο
πξνθνζηνιόγεζεο θαη θαθέισλ ΑΤ-ΦΑΤ δεκνζίσλ έξγσλ, από ηελ εηαηξεία
«Unίsystems σζηήμαηα Πληροθορικής Μονοπρόζφπη Ανώνσμη Δμπορική
Δηαιρεία». Η εθαξκνγή γηα λα είλαη πιήξσο ιεηηνπξγηθή θαη ελαξκνληζκέλε κε ηηο
ηξέρνπζεο αιιαγέο ζηε λνκνζεζία θαη ηα εζληθά πξόηππα, πξέπεη λα ζπληεξείηαηαλαβαζκίδεηαη από ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία
3. Η ζπλδξνκή απηή αθνξά εηήζην δηάζηεκα πνπ μεθηλά από ηελ εκεξνκελία αλαλέσζεο θαη
ζα πεξηιακβάλεη ηηο πην θάησ ππεξεζίεο:
5us-Γ/ΝΗ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΟΤ & Γ/ΝΗ ΤΠΟΓΟΜΧΝ
πκβόιαην Τπνζηήξημεο ACE ERP eCM Καηαζθεπή - 5 ρξήζηεο
πκβόιαην Τπνζηήξημεο ACE ERP eCM Μειέηε/Κνζηνιόγεζε - 5 ρξήζηεο
πκβόιαην Τπνζηήξημεο ACE ERP eCM ΑΤ/ΦΑΤ - 5 ρξήζηεο
4. Σελ αξηζ. πξση. 35859/18-08-2020 Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά, ηεο εηαηξείαο «Unίsystems
πζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο Μνλνπξόζσπε Αλώλπκε Δκπνξηθή Δηαηξεία», βάζεη ηεο
νπνίαο ε εηήζηα αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηώλ: «Αλαλέσζε εηήζηαο ζπλδξνκήο γηα ηελ
ζπληήξεζε-αλαβάζκηζε ηνπ ινγηζκηθνύ ησλ πξνγξακκάησλ ACE ERP eCM», πνπ
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ρξεζηκνπνηνύλ ε Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ – Η/Μ θαη ε Γ/λζε Έξγσλ
Τπνδνκήο, ην Σκήκα Κηηξηαθώλ Έξγσλ, ηεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 2.236,96 €, κε
ΦΠΑ 24% θαη είλαη εληόο ηνπ ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο κειέηεο
5. Σελ αξηζ. πξση. 35528/14-08-2020 Πξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο πξνο ηελ
εηαηξεία, «Unίsystems πζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο Μνλνπξόζσπε Αλώλπκε Δκπνξηθή
Δηαηξεία» ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηώλ θαη Γεκνπξαζηώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ
6. Σελ κε αξηζ. πξση. 9.673/31-07-2020 Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο 1.540 Β
(ΑΓΑ:ΦΧ8ΓΧΞΙ-8Β) θαη (ΑΓΑΜ: 20REQ007145959 Δγθεθξηκέλν) γηα δέζκεπζε θαη
δηάζεζε πίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ 2.236,96 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.: 006453.00002,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%, ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ, ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020, γηα ηελ αλσηέξσ ππεξεζία.
1]
Δγκρίνει ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. 29/2020 Μελέηης ηεο Γηεύζπλζεο
Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ – Η/Μ, Σκήκα Η/Μ, γηα ηελ «Αλαλέσζε εηήζηαο ζπλδξνκήο γηα ηελ
ζπληήξεζε-αλαβάζκηζε ηνπ ινγηζκηθνύ ησλ πξνγξακκάησλ ACE ERP eCM».
2]
Αναθέηει ηε ζύκβαζε παξνρήο ππεξεζηώλ γηα ηελ «Ανανέφζη εηήζιας ζσνδρομής για
ηην ζσνηήρηζη-αναβάθμιζη ηοσ λογιζμικού ηφν προγραμμάηφν ACE ERP eCM», ποσ
τρηζιμοποιεί η Γ/νζη Αρτιηεκηονικού Έργοσ–Ζ/Μ και η Γ/νζη Έργφν Τποδομής,
κε ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε (ζύκβαζε θαη’
απνθιεηζηηθόηεηα), ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 παξ.2 πεξ. β) ππνπεξ. ββ) ηνπ Ν.4412/2016, ζηελ
εηαηξεία «Unίsystems σζηήμαηα Πληροθορικής Μονοπρόζφπη Ανώνσμη Δμπορική
Δηαιρεία», έλαληη ζπλνιηθνύ πνζνύ 2.236,96 € (ζσμπερ. ΦΠΑ 24%).

Ο Πρόεδρος
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

Σα σμμεηέτονηα Μέλη
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ
ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ
ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ
ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ
ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ
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