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 Γεκεμβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:30, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 48/18-

12-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής 

Δπιηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (26) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3] 

Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 

5] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 6] Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 7] 

Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο θαη 8] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο.  

Οη θ.θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο, Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό 

κέινο θαη Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – 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, εηζάγεη ην αξηζ. (10) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

«α) Έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ β) Αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο Δξγαζηώλ Βπζνκέηξεζεο 

ζην ιηκάλη ηεο Μαξίλαο Παηξώλ από ηελ Τδξνγξαθηθή Τπεξεζία, κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε (ζύκβαζε θαη’ απνθιεηζηηθόηεηα)», 

(ζρεηηθό ην ππ’ αξηζ. 17415/14-12-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε ππ’ αξηζ. 

17378/11-12-2020 εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ Πνιενδνκηθνύ - Κπθινθνξηαθνύ 

ρεδηαζκνύ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο - Γ/λζε Πνιενδνκηθνύ Κπθινθνξηαθνύ 

ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο – Σκήκα Σνπνγξαθηθώλ Δθαξκνγώλ) ε νπνία έρεη σο εμήο: 

«Πξνο: – Σελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή – (δηα ηνπ θ. Γεκάξρνπ) – ΘΔΜΑ: 1.Έγθξηζε 

ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ 2. Αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο Δξγαζηώλ Βπζνκέηξεζεο ζην ιηκάλη 

ηεο Μαξίλαο Παηξώλ από ηελ Τδξνγξαθηθή Τπεξεζία, κε ζπλνιηθό πνζό αλάζεζεο 

7.244,08€ κε ΦΠΑ,κε ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε 

δεκνζίεπζε (ζύκβαζε θαη’ απνθιεηζηηθόηεηα), ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 παξ.2β 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 άξζξν72 

παξ.1ε ηνπ Ν.3852/2010: «[…]ε) κε ηελ επηθύιαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξόληνο, 

θαηαξηίδεη ηνπο όξνπο, ζπληάζζεη ηε δηαθήξπμε, δηεμάγεη θαη θαηαθπξώλεη όιεο ηηο 

δεκνπξαζίεο ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ δεκνπξαζηώλ θαη 

ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ κπνξεί λα ζπγθξνηεί επηηξνπέο, από κέιε ηεο, 

δεκνηηθνύο ή δεκόζηνπο ππαιιήινπο ή εηδηθνύο επηζηήκνλεο, […]», όπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ 4623/19 θαη όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 14 

παξ.1 ηνπ Ν.4625/19 - Tελ 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 

ΑΔΑ: ΨΠΑ3ΩΞΙ-8ΧΦ



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» - όηη ε αλάζεζε ησλ εξγαζηώλ Βπζνκέηξεζεο ζην ιηκάλη ηεο 

Μαξίλαο Παηξώλ ζα γίλεη κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξ.2, πεξηπη. β), ππνπεξ. ββ), ηνπ άξζξνπ 

32 ηνπ Ν. 4412/2016 (ζύκβαζε θαη’ απνθιεηζηηθόηεηα), δηόηη ε Τδξνγξαθηθή Τπεξεζία  

είλαη ν επίζεκνο πδξνγξαθηθόο θνξέαο ηεο Διιάδαο.- Γηα ηνπο αλσηέξσ ιόγνπο ν Γήκνο 

Παηξέσλ γηα λα απνθαηαζηήζεη ηελ επηθηλδπλόηεηα ησλ ππαξρόλησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο 

Μαξίλαο θαη παξάιιεια γηα λα αδεηνδνηήζεη θαη γηα λα αλαβαζκίζεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ρώξνπ ζε ηνπξηζηηθό ιηκέλα, απαηηείηαη ε δεκηνπξγία ηνπ βπζνκεηξηθνύ 

δηαγξάκκαηνο ζηάζκεο βπζνύ ηεο Ληκελνιεθάλεο ηνπ ιηκαληνύ ηεο Μαξίλαο Παηξώλ.- 

Σελ αξηζ. 5/2020 Μειέηε ηεο Γηεύζπλζεο Πνιενδνκηθνύ Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη 

Γόκεζεο.- Σνλ Κ.Α.40-6117.00002, πνζνύ 7.244,08€ ζύκθσλα κε ηελ Α.Α.Τ.:2.197/Β/7-

12-2020 κε ΑΓΑΜ:20REQ007784355/07-12-2020 & ΑΓΑ:ΦΡΥΚΧΞΙ-Π51 θαη ηε 

δέζκεπζε ζην νηθείν Μεηξών Γεζκεύζεσλ - Σελ αξηζ 58223/07-12-2020Πξόζθιεζε 

ππνβνιήο ηερληθήο πξνζθνξάο πξνο ηελ Τδξνγξαθηθή Τπεξεζία - ηελ αξηζ 59334/11-12-

2020Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηεο Τδξνγξαθηθήο Τπεξεζίαοβάζεη ηεο νπνίαο νη εξγαζίεο 

Βπζνκέηξεζεο ζην ιηκάλη ηεο Μαξίλαο Παηξώλαλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 7.244,08€ κε 

ΦΠΑ, καδί κε ηα επηζπλαπηόκελαδηθαηνινγεηηθά.- Σν από αξηζ. 17342/11-12-

2020έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Σνπνγξαθηθώλ εθαξκνγώλβάζεη ηνπ νπνίνπ πξνηείλεηαη ε 

αλάζεζε ηεο Τπεξεζίαο ζηελ Τδξνγξαθηθή Τπεξεζία , δηόηη κεηά ηνλ έιεγρν ησλ 

ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο ηεο δηαπηζηώζεθαλ ε πιεξόηεηά ηεο θαη ε ζπκθσλία ηεο κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνλ ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηεο κειέηεο - Παξαθαινύκε 

όπσο:- Δγθξίλεηε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο  αξηζ.05/2020 Μειέηεο ηεο Γηεύζπλζεο 

Πνιενδνκηθνύ Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο.- Απνθαζίζεηε ηελ αλάζεζε ηεο 

ζύκβαζεο «Δξγαζίεο Βπζνκέηξεζεο ζην ιηκάλη ηεο Μαξίλαο Παηξώλ », ζηελ 

Τδξνγξαθηθή Τπεξεζία,κε ζπλνιηθό πνζό αλάζεζεο 7.244,08€ κε ΦΠΑ, κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε (ζύκβαζε θαη’ 

απνθιεηζηηθόηεηα), ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 παξ.2β ηνπ Ν.4412/2016- Ο Αληηδήκαξρνο 

Πνιενδνκηθνύ – Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο Μηραήι 

Αλαζηαζίνπ.- 

 

 Ζ Οικονομική Δπιηροπή αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη έιαβε ππ’ όςηλ ηελ 

εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

 

ύκθσλα κε: 

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. […]»  

Σν άξζξν 72 παξ.1ε ηνπ Ν.3852/2010: «[…]ε) κε ηελ επηθύιαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 

ηνπ παξόληνο, θαηαξηίδεη ηνπο όξνπο, ζπληάζζεη ηε δηαθήξπμε, δηεμάγεη θαη θαηαθπξώλεη 

όιεο ηηο δεκνπξαζίεο ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ 

δεκνπξαζηώλ θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ κπνξεί λα ζπγθξνηεί επηηξνπέο, από 

κέιε ηεο, δεκνηηθνύο ή δεκόζηνπο ππαιιήινπο ή εηδηθνύο επηζηήκνλεο, […]», όπσο 

ΑΔΑ: ΨΠΑ3ΩΞΙ-8ΧΦ



αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ 4623/19 θαη όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 14 

παξ.1 ηνπ Ν.4625/19 

Tελ 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» 

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 ππ’ όςηλ ηα θάησζη: 

1)   Πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο Παηξέσλ λα απνθαηαζηήζεη ηελ επηθηλδπλόηεηα ησλ 

ππαξρόλησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Μαξίλαο θαη παξάιιεια λα αδεηνδνηήζεη θαη λα 

αλαβαζκίζεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρώξνπ ζε ηνπξηζηηθό ιηκέλα, απαηηείηαη ε 

δεκηνπξγία ηνπ βπζνκεηξηθνύ δηαγξάκκαηνο ζηάζκεο βπζνύ ηεο Ληκελνιεθάλεο ηνπ 

ιηκαληνύ ηεο Μαξίλαο Παηξώλ.  

2)   Η αλάζεζε ησλ εξγαζηώλ Βπζνκέηξεζεο ζην ιηκάλη ηεο Μαξίλαο Παηξώλ ζα γίλεη 

κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξ.2, πεξηπη. β), ππνπεξ. ββ), ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 4412/2016 

(ζύκβαζε θαη’ απνθιεηζηηθόηεηα), διόηι η Τδρογραθική Τπηρεζία είναι ο επίζημος 

σδρογραθικός θορέας ηης Δλλάδας. 
3) Σελ αξηζ. 5/2020 Μειέηε ηεο Γηεύζπλζεο Πνιενδνκηθνύ Κπθινθνξηαθνύ 

ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο. 

4) Σνλ Κ.Α.40-6117.00002, πνζνύ 7.244,08€ ζύκθσλα κε ηελ Α.Α.Τ.:2.197/Β/7-12-

2020 κε ΑΓΑΜ:20REQ007784355/07-12-2020 & ΑΓΑ:ΦΡΥΚΧΞΙ-Π51 θαη ηε δέζκεπζε 

ζην νηθείν Μεηξών Γεζκεύζεσλ 

5) Σελ αξηζ. 58223/07-12-2020 Πξόζθιεζε ππνβνιήο ηερληθήο πξνζθνξάο πξνο ηελ 

Τδξνγξαθηθή Τπεξεζία 

6) Σελ αξηζ. 59334/11-12-2020 Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηεο Τδξνγξαθηθήο Τπεξεζίαο 

βάζεη ηεο νπνίαο νη εξγαζίεο Βπζνκέηξεζεο ζην ιηκάλη ηεο Μαξίλαο Παηξώλ αλέξρεηαη 

ζην πνζό ησλ 7.244,08€ κε ΦΠΑ, καδί κε ηα επηζπλαπηόκελα δηθαηνινγεηηθά. 

7) Σν από αξηζ. 17342/11-12-2020 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Σνπνγξαθηθώλ Δθαξκνγώλ 

βάζεη ηνπ νπνίνπ πξνηείλεηαη ε αλάζεζε ηεο Τπεξεζίαο ζηελ Τδξνγξαθηθή Τπεξεζία, 

δηόηη κεηά ηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο ηεο δηαπηζηώζεθαλ ε πιεξόηεηά ηεο 

θαη ε ζπκθσλία ηεο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνλ ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηεο 

κειέηεο 

 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ η Οικονομική Δπιηροπή:  

 

α) Δγκρίνει ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. 05/2020 Μειέηεο ηεο Γηεύζπλζεο 

Πνιενδνκηθνύ Κπθινθνξηαθνύ ρεδηαζκνύ θαη Γόκεζεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ 

«Δξγαζίεο Βπζνκέηξεζεο ζην ιηκάλη ηεο Μαξίλαο Παηξώλ», ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 

7.244,08€ κε ΦΠΑ.  

ΑΔΑ: ΨΠΑ3ΩΞΙ-8ΧΦ



 

β) Αναθέηει ηε ζύκβαζε «Δξγαζίεο Βπζνκέηξεζεο ζην ιηκάλη ηεο Μαξίλαο Παηξώλ» 

ζηελ Τδρογραθική Τπηρεζία, κε ζπλνιηθό πνζό αλάζεζεο 7.244,08€ με ΦΠΑ, κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε (ζύκβαζε θαη’ 

απνθιεηζηηθόηεηα), ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 παξ.2β ηνπ Ν.4412/2016.  

 

 

 

        Ο Πρόεδρος                                      Σα σμμεηέτονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

 

ΦΩΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ 
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