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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 1ε επηεκβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηε θαη ώρα 11:30, κεηά
από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 30/28-82020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζφ ηειεδηάζθευες ζσλεδρίαζε ηες Οηθολοκηθής
Δπηηροπής, 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] Ηνπιία 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. Ησάλλεο 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. (22) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Έγθξηζε ηερληθώλ
πξνδηαγξαθώλ, θαζνξηζκόο ηνπ ηξόπνπ εθηέιεζεο, θαηάξηηζε θαη ζύληαμε ησλ όξσλ ηνπ
πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ, γηα ηελ «Πξνκήζεηα εμέδξαο, πύξγνπ ζηήξημεο νζόλεο θαη
ειεθηξηθήο νζόλεο εθδειώζεσλ» ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 12/2020 Μειέηε ηεο Γ/λζεο
Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ Σκήκα Απηεπηζηαζίαο Κνηλνρξήζησλ Υώξσλ, Κηηξίσλ θαη
Ζιεθηξνθσηηζκνύ ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 57.040,00 € (ζπκπ/λνπ Φ.Π.Α. 24% )»
(ζρεηηθό ην αξηζ. 11181/25-8-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 11079/24-82020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο –
Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ – Σκήκα Πξνκεζεηώλ θαη Γεκνπξαζηώλ), ε νπνία έρεη σο εμήο:
«Πξνο: - Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – Δληαύζα - ΘΔΜΑ«« Έγθξηζε
ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, θαζνξηζκόο ηνπ ηξόπνπ εθηέιεζεο, θαηάξηηζε θαη ζύληαμε ησλ
όξσλ ηνπ πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ, γηα ηελ «Πξνκήζεηα εμέδξαο, πύξγνπ ζηήξημεο
νζόλεο θαη ειεθηξηθήο νζόλεο εθδειώζεσλ» ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 12/2020 Μειέηε ηεο
Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ Σκήκα Απηεπηζηαζίαο Κνηλνρξήζησλ Υώξσλ,
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Κηηξίσλ θαη Ζιεθηξνθσηηζκνύ ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 57.040,00 €(ζπκπ/λνπ
Φ.Π.Α. 24% )»» - ύκθσλα κε :- ην άξζξν 72 ηνπ λ. 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 - ην Ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Γεκόζηεο
πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ
θαη 2014/25/ΔΔ)», όπσο ηζρύεη - ην λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο
δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό
θαη άιιεο δηαηάμεηο», - ην λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο Καηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ ΣνκέαΣξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθόηεξα
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 πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», - ην Ν.4013/2011 (Α’ 204)
«ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνύ
Ζιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…», - ην λ. 3861/2010 (Α’ 112)
«Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ
θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξόγξακκα
Γηαύγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, - ην N.3852/10 (ΦΔΚ 87/Α /7-6-2010) : Νέα
Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα
Καιιηθξάηεο.- ην Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο
θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15,- ην π.δ. 80/2016 (Α΄145)
“Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο”όπσο ηζρύεη, - ηελ πεξίπησζε (82) ηεο παξ.
1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016 κε ην άξζξν 18 ηνπ Ν. 4469/2017 (Α 62), ζε
ζπλδπαζκό κε ηελ παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 379 ηνπ Ν. 4412/2016, όπνπ δηαηεξείηαη ζε ηζρύ ε
ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο ηεο δηαθεξύμεσο δηαγσληζκνύ, θαη' εθαξκνγή ηεο
παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ, ζε κία εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία εθεκεξίδα, ηνπηθή ή
ηεο έδξαο ηνπ λνκνύ, έσο 31/12/2020, - ηελ αξ.57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόθαζε ηνπ
Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμε «Ρύζκηζε εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη
δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ Ζιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ)
ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο», - ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ
Ν.3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α΄/08-06- 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, - ηελ πεξίπη. ε' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ. 3852/2010, όπσο
αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4555/18, ζε ζπλδπαζκό κε ην
άξζξν 210 παξ.2 θαη ην άξζξν 283 ηνπ Ν.4555/18 - ηελ αξηζκ. 12/2020 Μειέηε ηεο ηεο
Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ Σκήκα Απηεπηζηαζίαο Κνηλνρξήζησλ Υώξσλ,
Κηηξίσλ θαη Ζιεθηξνθσηηζκνύ - ην πξσηνγελέο αίηεκα κε ΑΓΑΜ:20REQ007075653 –
ηελ αξηζκ. 9.749/24-07-2020 απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο Β/1.507 ΑΓΑ:Χ9ΑΡΧΞΗ75Ρπνζνύ 57.040,00 €(ζπκπ/λνπ Φ.Π.Α. 24% ) πνπ βαξύλεη ηνλ Κ.Α.Δ.30-7135.00017
ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020(ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ) - ην εγθεθξηκέλν αίηεκα κε
ΑΓΑΜ:20REQ007109619 - Παξαθαινύκε όπσο: - εγθξίλεηε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
ηεοαξηζκ. 12/2020 Μειέηεο ηνπ πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ «Πξνκήζεηα εμέδξαο,
πύξγνπ ζηήξημεο νζόλεο θαη ειεθηξηθήο νζόλεο εθδειώζεσλ», κε CPV: 345147000,44212230-0 θαη 38653400-1ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 57.040,00 € (ζπκπ/λνπ Φ.Π.Α.
24% ) - θαζνξίζεηε ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο, θαηαξηίζεηε θαη ζπληάμεηε ηνπο όξνπο ηνπ
πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ πνπ αθνξά ζηελ ελ ιόγσ πξνκήζεηα κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ
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πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή),
όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 86 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ζηνλ ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηεο
κειέηεο θαη ππνγξάςεηε ην ζρεηηθό ηεύρνο δηαθήξπμεο.- Ο ΑΡΜΟΓΗΟ
ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ - ΥΡΖΣΟ ΚΟΡΓΑ.Ζ νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηνλ αξκόδην εηζεγεηή –
Αληηδήκαξρν, ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειώλ θαη έιαβε ππ όςηλ ηελ αξηζ.
12/2020 Μειέηε ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ Σκήκα Απηεπηζηαζίαο
Κνηλνρξήζησλ Υώξσλ, Κηηξίσλ θαη Ζιεθηξνθσηηζκνύ,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
-

-

-

-

-

ύκθσλα κε :
Σν 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.
Σν Ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη
Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», όπσο ηζρύεη.
Σν Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο
(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
Σν Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Καηαξγήζεηο,
πγρσλεύζεηο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ ΣνκέαΣξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη
εηδηθόηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1.
Σελ 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
πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο».
Σν Ν.4013/2011 (Α’ 204) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνύ Ζιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,
Σν Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή
αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ
νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξόγξακκα Γηαύγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”.
Σν Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο” θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15,
ην Π.Γ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο” όπσο
ηζρύεη.
Σελ πεξίπησζε (82) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016 κε ην άξζξν 18
ηνπ Ν. 4469/2017 (Α 62), ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 379 ηνπ Ν.
4412/2016, όπνπ δηαηεξείηαη ζε ηζρύ ε ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο ηεο
δηαθεξύμεσο δηαγσληζκνύ, θαη' εθαξκνγή ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ,
ζε κία εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία εθεκεξίδα, ηνπηθή ή ηεο έδξαο ηνπ λνκνύ, έσο
31/12/2020,
Σελ αξ.57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη
Αλάπηπμε «Ρύζκηζε εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ
Κεληξηθνύ Ζιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο»,
Σελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν.3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α΄/08-06- 2006) «Κύξσζε
ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ

ΑΔΑ: Ψ4Κ0ΩΞΙ-ΗΔΝ

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
Σελ πεξίπη. ε' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ. 3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε
από ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4555/18, ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 210
παξ.2 θαη ην άξζξν 283 ηνπ Ν.4555/18

-

-

-

θαη ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ:
Σελ αξηζ. 12/2020 Μειέηε ηεο ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ Σκήκα
Απηεπηζηαζίαο Κνηλνρξήζησλ Υώξσλ, Κηηξίσλ θαη Ζιεθηξνθσηηζκνύ
Σν πξσηνγελέο αίηεκα κε ΑΓΑΜ:20REQ007075653
Σελ αξηζ. 9.749/24-07-2020 Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο Β/1.507
ΑΓΑ:Χ9ΑΡΧΞΗ-75Ρ πνζνύ 57.040,00 € (ζπκπ/λνπ Φ.Π.Α. 24% ) πνπ βαξύλεη
ηνλ Κ.Α.Δ.30-7135.00017 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 (ΗΓΗΟΗ
ΠΟΡΟΗ)
Σν εγθεθξηκέλν αίηεκα κε ΑΓΑΜ:20REQ007109619

1. Δγθρίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. 12/2020 Μειέηεο γηα ηελ
«Πξνκήζεηα εμέδξαο, πύξγνπ ζηήξημεο νζόλεο θαη ειεθηξηθήο νζόλεο
εθδειώζεσλ», κε CPV: 34514700-0, 44212230-0 θαη 38653400-1, ζπλνιηθνύ
πξνϋπνινγηζκνύ 57.040,00 € (ζπκπ/λνπ Φ.Π.Α. 24% ).
2. Καηαρηίδεη θαη ζσληάζζεη ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο,
κε πλνπηηθό Γηαγσληζκό, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή), όπσο νξίδεηαη ζην
άξζξν 86 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ζηνλ ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηεο κειέηεο θαη
σπογράθεη ην ζρεηηθό ηεύρνο δηαθήξπμεο.

Ο Πρόεδρος
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

Σα σκκεηέτοληα Μέιε
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ
ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ
ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ

