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Απιθμόρ 525   

30
η
 ςνεδπίαζη  

Οικονομικήρ Δπιηποπήρ Γήμος Παηπέυν 

ηηρ 1
ηρ

 επηεμβπίος  2020 

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

  

ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 1
η
 επηεμβπίος 2020, εκέξα Σπίηη θαη ώπα 11:30, κεηά 

απφ γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 30/28-8-

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 (31) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

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

Αθξηβή ακνχξε-Βαγελά 4] Ηνπιία Γηαλληηζνπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 5] Γεψξγηνο 

Μαγηάθεο - ηαθηηθφ κέινο, 6] Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο, 7] Πέηξνο Ψσκάο – 

ηαθηηθφ κέινο θαη 8] Θεφδσξνο Ξπιηάο - αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. 

Ο θ. Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 507/2020) θαη 

επαλήιζε ζε απηή θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο 

απνθάζεσο 508/2020). 

Ο θ. Ησάλλεο Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 4
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 509/2020). 

Ο θ. Θεφδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο,  απνρψξεζε απφ ηελ ηειεδηάζθεςε 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 16
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 

521/2020). 

Ο θ. Πέηξνο Ψσκάο – ηαθηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 18
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 523/2020) θαη 

επαλήιζε ζε απηή θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 23
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο 

απνθάζεσο 528/2020). 

Οη θ.θ. Φψηηνο Γεκαθφπνπινο - Αληηπξφεδξνο, Νηθφιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθφ 

κέινο θαη Μαξία Φηινπνχινπ - ηαθηηθφ κέινο,  δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη 

θιήζεθαλ.  

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

ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...………………………………………………….. 
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο, ζέηεη ππ’ φςηλ ησλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην 

αξηζ.(20) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Α) Έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο αξηζ. 

11/2020 κειέηεο θαη 2) Έγθξηζε πξνζθπγήο ζηελ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο 

πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε «απνπζία αληαγσληζκνχ γηα ηερληθνχο ιφγνπο», γηα ηελ 

«Αλαβάζκηζε, πληήξεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ζηηο εθαξκνγέο κηζζνδνζίαο θαη 

πξνζσπηθνχ παιαηνηέξσλ εηψλ» CPV: 72267100-0», (ζρεηηθφ ην αξηζ. 10798/11-8-2020 

δηαβηβαζηηθφ ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 10680/10-8-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. 

Αληηδεκάξρνπ Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηψλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, 

Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ – Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ – Σκήκα Πξνκεζεηψλ θαη Γεκνπξαζηψλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. 

Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – Δληαχζα - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε Σερληθψλ 

Πξνδηαγξαθψληεοαξηζκ.11/2020 κειέηεο, Έγθξηζε πξνζθπγήο ζηελ δηαδηθαζία ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε "απνπζία αληαγσληζκνχ γηα ηερληθνχο 

ιφγνπο" γηα ηελ "Αλαβάζκηζε, πληήξεζε θαη Σερληθή Τπνζηήξημε ζηηο Δθαξκνγέο 
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Μηζζνδνζίαο θαη Πξνζσπηθνχ Παιαηνηέξσλ εηψλ" – CPV: 72267100-0΄΄ - Λακβάλνληαο 

ππφςε: -*Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α΄/30.6.2006 

- «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα  Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ») φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 «Αλαδηαηππψζεηο άξζξσλ Γεκνηηθνχ θαη 

Κνηλνηηθνχ Κψδηθα» 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). -*Σηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010(ΦΔΚ 87/Α΄/07.6.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» φπσο 

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

θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.4625/2019. -*Σηο 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) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. -*Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 

145/Α’ /05.08.2016) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» φπσο ηζρχεη. -*Σεο Τ.Α. 

ηνπ Τπ. Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο 57654/22.05.2017 (Φ.Δ.Κ. 1781/Β΄/23.05.2017) – 

"Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο & δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 

Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ)". -*Σηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπη. ε ηεο παξ.1 ηνπ 

άξζξνπ 58 ηνπ Ν.3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 203 ηνπ Ν.4555/2018, ην 

άξζξνπ 283 ηνπ Ν.4555/2018 φπνπ, απφ 19-07-2018 Γηαηάθηεο ζηνπο Ο.Σ.Α. Α΄ βαζκνχ είλαη 

πιένλ ν Γήκαξρνο γηα φιεο ηηο δαπάλεο θαζψο θαη απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 

Ν.4625/2019. -*Σν αξηζ. 39788/31-07-2018 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο 

& Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Σ.Α. ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Σ.Α. & 

Αλαπηπμηαθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε ΘΔΜΑ: Γλσζηνπνίεζε δηαηάμεσλ 

ηνπ Ν.4555/2018 (Φ.Δ.Κ. 133/Α΄/19.07.2018). -*Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 παξ.1 ηνπ 

Ν.4555/2018 ζχκθσλα κε ην νπνίν «Γελ απαηηείηαη απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα 

ηελ εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο έξγνπ, πξνκήζεηαο ή γεληθήο 

ππεξεζίαο. […]» -*ηελ κε αξηζ. πξση. 50660/30.08.2019 (ΑΓΑ:ΨΔΞΜΩΞΗ-ΡΤ4) απφθαζε 

Γεκάξρνπ Παηξέσλ πεξί «Οξηζκφ Αληηδεκάξρσλ θαη Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ηνπ». -*Σελ 

κε αξηζ. πξση. 66843/21.11.2019 (ΑΓΑ:6ΓΖΔΩΞΗ-ΑΤ) απφθαζε Γεκάξρνπ Παηξέσλ πεξί 

«Μεηαβίβαζεο αξκνδηφηεηαο θαη εμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο Σεθκεξησκέλνπ Αηηήκαηνο 

Γηαηάθηε». -*Σελ κε αξηζ. πξση. 66842/21.11.2019 (ΑΓΑ:ΨΠΨΕΩΞΗ-ΟΞΘ) απφθαζε 

Γεκάξρνπ Παηξέσλ πεξί «Μεηαβίβαζεο αξκνδηφηεηαο θαη εμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο 

Απνθάζεσλ Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο». -*Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο 

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

2014/25/ΔΔ)» φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ θαη ηδίσο ηεο ππνπεξ. ββ) «απνπζία 

αληαγσληζκνχ γηα ηερληθνχο ιφγνπο» ηεο πεξηπη. β΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32"άξζξν 32 ηεο 

Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ"ηνπ Ν.4412/2016. -*Σελ αλάγθε γηα ηελ ππεξεζία "Αλαβάζκηζε, 

πληήξεζε θαη Σερληθή Τπνζηήξημε ζηηο Δθαξκνγέο Μηζζνδνζίαο θαη Πξνζσπηθνχ 

Παιαηνηέξσλ εηψλ" – CPV: 72267100-0 γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ βάζεη ηνπ αξηζ. 

9994/29-07-2020 Πξσηνγελνχο Αηηήκαηνο κε ΑΓΑΜ: 20REQ007104485 2020-07-29 ηνπ 

Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο & 

Πιεξνθνξηθήο θαη ηεο αξηζ. 11/2020 κειέηεο γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο αλσηέξσ 

ππεξεζίαο ζηελ εηαηξεία ΗΜΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Η.Κ.Δ. ψζηε λα αλαβαζκηζηνχλ, λα 

ζπληεξεζνχλ θαη λα ππνζηεξηρηνχλ ηερληθά νη εθαξκνγέο κηζζνδνζίαο θαη πξνζσπηθνχ 

παιαηφηεξσλ εηψλ, πνπ είρε θαηαζθεπάζεη ε εηαηξεία ΗΜΔ Πιεξνθνξηθή Δ.Π.Δ. πξνθεηκέλνπ 

ην Σκήκα Γηαρ/ζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη ην Σκήκα Μηζζνδνζίαο λα ζπλερίζνπλ λα 

αληινχλ δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηηο ζπληαμηνδνηήζεηο ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. -*Σελ 

ππ’ αξηζ. 11/2020κειέηε ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ ηεο Γ/λζεο 

Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ "Αλαβάζκηζε, πληήξεζε θαη 

Σερληθή Τπνζηήξημε ζηηο Δθαξκνγέο Μηζζνδνζίαο θαη Πξνζσπηθνχ Παιαηνηέξσλ εηψλ" – 
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CPV: 72267100-0κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, (ρακειφηεξε ηηκή). - *Σν ππ’ αξηζ. 9994/29-07-2020 

Πξσηνγελέο Αίηεκα κε ΑΓΑΜ: 20REQ007104485 2020-07-29. -*Σν ηεθκεξησκέλν αίηεκα 

ηνπ δηαηάθηε κε αξηζ. πξση.:10026/29-07-2020 πξνο ηνλ Πξντζηάκελν Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ. -*Σελ Α.Α.Τ. κε αξηζ. 1.536Β/31-07-2020(ΑΓΑ:Ψ52ΓΩΞΗ-ΤΤΖ) ζχκθσλα κε 

ηελ παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 80/2016 γηα έγθξηζε πίζησζεο χςνπο 2.480,00 € ζηνλ 

Κ.Α.Δ. 10-6266.00025(Ίδηνη Πφξνη) νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020. -*Σελ Α.Α.Π.Τ. κε αξηζ. 

1.537Β/31-07-2020(ΑΓΑ:6ΔΛΤΩΞΗ-Σ6) ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 

80/2016 γηα έγθξηζε πίζησζεο χςνπο 9.820,80 € ζηνλ Κ.Α.Δ. 10-6266.00017(Ίδηνη Πφξνη)ε 

νπνία θαηαλέκεηαη σο εμήο: - γηα ην νηθνλνκηθνχ έηνο 2020 πνζφ 2.455,20 €, - γηα ην 

νηθνλνκηθφ έηνο 2021 πνζφ 4.910,40 € θαη - γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2022 πνζφ 2.455,20 €. -

*Σν εγθεθξηκέλν αίηεκα κε ΑΓΑΜ: 20REQ007147625 2020-08-06 θαη ΑΓΑ: Ψ52ΓΩΞΗ-

ΤΤΖ & 6ΔΛΤΩΞΗ-Σ6. - Παξαθαινχκε φπσο: - 1. Δγθξίλεηε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

αξηζ. 11/2020 (Σερληθή Πεξηγξαθή, Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο, πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ, 

Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, Τπ. Γήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986) κειέηεο ηνπ 

Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο & 

Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ ππεξεζία "Αλαβάζκηζε, πληήξεζε θαη Σερληθή Τπνζηήξημε ζηηο 

Δθαξκνγέο Μηζζνδνζίαο θαη Πξνζσπηθνχ Παιαηνηέξσλ εηψλ" – CPV: 72267100-0 (παξ. 7 

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

δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε ιφγσ απνπζίαο αληαγσληζκνχ γηα 

ηερληθνχο ιφγνπο ππνπεξ. ββ) ηεο πεξηπη. β΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 4412/2016 γηα 

ηελ απεπζείαο αλάζεζε εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο "Αλαβάζκηζε, πληήξεζε θαη Σερληθή 

Τπνζηήξημε ζηηο Δθαξκνγέο Μηζζνδνζίαο θαη Πξνζσπηθνχ Παιαηνηέξσλ εηψλ" – CPV: 

72267100-0 (άξζξα 116 &32 ηνπ Ν.4412/2016)κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 

απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, (ρακειφηεξε ηηκή). – Ο Αληηδήκαξρνο 

Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηψλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηφηεηαο, 

Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ, θ. Νηθφιανο Αζπξάγθαζνο».- 

 

Ζ Οικονομική Δπιηποπή, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, ηελ εηζήγεζε ηνπ 

αξκφδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ, ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειψλ θαη έιαβε ππ’ 

φςηλ ηελ αξηζ. 11/2020 κειέηε ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο θαη 

Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ «Αλαβάζκηζε, πληήξεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ζηηο εθαξκνγέο 

κηζζνδνζίαο θαη πξνζσπηθνχ παιαηνηέξσλ εηψλ»,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 
 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

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

ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ») φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 «Αλαδηαηππψζεηο άξζξσλ Γεκνηηθνχ 

θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα» 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 & 68ηνπ N.4270/2014 (ΦΔΚ143/Α’/28.06.2014) «Αξρέο 

Γεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) 

– δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ 

4. Σνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145/Α’/05.08.2016) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο 
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Γηαηάθηεο» φπσο ηζρχεη 

5. Σεο Τ.Α. ηνπ Τπ. Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο 57654/22.05.2017 (Φ.Δ.Κ. 

1781/Β΄/23.05.2017) – "Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο & δηαρείξηζεο 

ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ)" 

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

απφ ην άξζξν 203 ηνπ Ν.4555/2018, ην άξζξνπ 283 ηνπ Ν.4555/2018 φπνπ, απφ 19-

07-2018 Γηαηάθηεο ζηνπο Ο.Σ.Α. Α΄ βαζκνχ είλαη πιένλ ν Γήκαξρνο γηα φιεο ηηο 

δαπάλεο θαζψο θαη απφ ηελ παξ. 1 ηνπ  άξζξνπ 14 ηνπ Ν.4625/2019 

7. Σνπ άξζξνπ 206 παξ.1 ηνπ Ν.4555/2018 ζχκθσλα κε ην νπνίν  «Γελ απαηηείηαη 

απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο έξγνπ, πξνκήζεηαο ή γεληθήο ππεξεζίαο. […]»  

8. Σνπ Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

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

θαη ηζρχνπλ και ιδίυρ ηεο ππνπεξ. ββ) «απνπζία αληαγσληζκνχ γηα ηερληθνχο 

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

2014/24/ΔΔ"ηνπ Ν.4412/2016. 

 

θαη ιακβάλνληαο ππφςε: 

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

Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Σ.Α. ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ 

Σ.Α. & Αλαπηπμηαθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 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:ΨΔΞΜΩΞΗ-ΡΤ4) απφθαζε Γεκάξρνπ 

Παηξέσλ πεξί «Οξηζκφ Αληηδεκάξρσλ θαη Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ηνπ» 

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

Παηξέσλ πεξί «Μεηαβίβαζεο αξκνδηφηεηαο θαη εμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο 

Σεθκεξησκέλνπ Αηηήκαηνο Γηαηάθηε» 

4. Σελ κε αξηζ. πξση. 66842/21.11.2019 (ΑΓΑ:ΨΠΨΕΩΞΗ-ΟΞΘ) απφθαζε Γεκάξρνπ 

Παηξέσλ πεξί «Μεηαβίβαζεο αξκνδηφηεηαο θαη εμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο 

Απνθάζεσλ Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο» 

5. Σελ αλάγθε γηα ηελ ππεξεζία "Αλαβάζκηζε, πληήξεζε θαη Σερληθή Τπνζηήξημε 

ζηηο Δθαξκνγέο Μηζζνδνζίαο θαη Πξνζσπηθνχ Παιαηνηέξσλ εηψλ" – CPV: 

72267100-0 γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ βάζεη ηνπ αξηζ. 9994/29-07-2020 

Πξσηνγελνχο Αηηήκαηνο κε ΑΓΑΜ: 20REQ007104485 2020-07-29 ηνπ Σκήκαηνο 

Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο & 

Πιεξνθνξηθήο θαη ηεο αξηζ. 11/2020 κειέηεο γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο 

αλσηέξσ ππεξεζίαο ζηελ εηαηξεία ΗΜΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Η.Κ.Δ. ψζηε λα 

αλαβαζκηζηνχλ, λα ζπληεξεζνχλ θαη λα ππνζηεξηρηνχλ ηερληθά νη εθαξκνγέο 

κηζζνδνζίαο θαη πξνζσπηθνχ παιαηφηεξσλ εηψλ, πνπ είρε θαηαζθεπάζεη ε εηαηξεία 

ΗΜΔ Πιεξνθνξηθή Δ.Π.Δ. πξνθεηκέλνπ ην Σκήκα Γηαρ/ζεο Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ θαη ην Σκήκα Μηζζνδνζίαο λα ζπλερίζνπλ λα αληινχλ δεδνκέλα πνπ 

αθνξνχλ ηηο ζπληαμηνδνηήζεηο ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 

6. Σελ ππ’ αξηζ. 11/2020 Μειέηε ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ ηεο 

Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ "Αλαβάζκηζε, 

πληήξεζε θαη Σερληθή Τπνζηήξημε ζηηο Δθαξκνγέο Μηζζνδνζίαο θαη 

Πξνζσπηθνχ Παιαηνηέξσλ εηψλ" – CPV: 72267100-0κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, 

(ρακειφηεξε ηηκή) 
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7. Σν ππ’ αξηζ. 9994/29-07-2020 Πξσηνγελέο Αίηεκα κε ΑΓΑΜ: 20REQ007104485 

2020-07-29 

8. Σν ηεθκεξησκέλν αίηεκα ηνπ δηαηάθηε κε αξηζ. πξση.:10026/29-07-2020 πξνο ηνλ 

Πξντζηάκελν Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

9. Σελ Α.Α.Τ. κε αξηζ. 1.536Β/31-07-2020(ΑΓΑ:Ψ52ΓΩΞΗ-ΤΤΖ) ζχκθσλα κε ηελ 

παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 80/2016 γηα έγθξηζε πίζησζεο χςνπο 2.480,00 € 

ζηνλ Κ.Α.Δ. 10-6266.00025(Ίδηνη Πφξνη) νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 

10. Σελ Α.Α.Π.Τ. κε αξηζ. 1.537Β/31-07-2020(ΑΓΑ:6ΔΛΤΩΞΗ-Σ6) ζχκθσλα κε ηελ 

παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 80/2016 γηα έγθξηζε πίζησζεο χςνπο 9.820,80 € 

ζηνλ Κ.Α.Δ. 10-6266.00017(Ίδηνη Πφξνη)ε νπνία θαηαλέκεηαη σο εμήο: 

γηα ην νηθνλνκηθνχ έηνο 2020 πνζφ 2.455,20 €, 

γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2021 πνζφ 4.910,40 € θαη  

γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2022 πνζφ 2.455,20 €. 

11. Σν εγθεθξηκέλν αίηεκα κε ΑΓΑΜ: 20REQ007147625 2020-08-06 θαη ΑΓΑ: 

Ψ52ΓΩΞΗ-ΤΤΖ&6ΔΛΤΩΞΗ-Σ6. 

 

1] Δγκπίνει ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. 11/2020 (Σερληθή Πεξηγξαθή, 

Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο, πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ, Έληππν Οηθνλνκηθήο 

Πξνζθνξάο, Τπ. Γήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986) Μειέηεο ηνπ Σκήκαηνο 

Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο θαη 

Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ ππεξεζία "Αναβάθμιζη, ςνηήπηζη και Σεσνική Τποζηήπιξη 

ζηιρ Δθαπμογέρ Μιζθοδοζίαρ και Πποζυπικού Παλαιοηέπυν εηών" – CPV: 

72267100-0, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 12.300,80 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%  

(παξ. 7 άξζξν 54 ηνπ Ν.4412/2016). 

 

2]  Δγκπίνει ηελ πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε 

δεκνζίεπζε ιφγσ απνπζίαο αληαγσληζκνχ γηα ηερληθνχο ιφγνπο ππνπεξ. ββ) ηεο πεξηπη. 

β΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε εθηέιεζεο ηεο 

ππεξεζίαο "Αλαβάζκηζε, πληήξεζε θαη Σερληθή Τπνζηήξημε ζηηο Δθαξκνγέο 

Μηζζνδνζίαο θαη Πξνζσπηθνχ Παιαηνηέξσλ εηψλ" – CPV: 72267100-0 (άξζξα 116 & 32 

ηνπ Ν.4412/2016) κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, (ρακειφηεξε ηηκή). 
 

 

        Ο Ππόεδπορ                                   Σα ςμμεηέσονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  
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