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Αξηζκόο  342    

20
ε
 πλεδξίαζε  

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Παηξέσλ 

ηεο 11
εο

 Ηνπλίνπ 2020 

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

  

Σηελ Πάηξα θαη ζηελ αίζνπζα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (θηίξην Λαδόπνπινπ), 

ζήκεξα, ηελ 11
ε
 Ηνπλίνπ 2020, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 12:00, κεηά από γξαπηή 

πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 20/5-6-2020,  

πξαγκαηνπνηήζεθε δηα δώζεο ζπλεδξίαζε, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 

εγθύθιην ηνπ ΥΠ.ΔΣ. ζηελ νπνία ήιζαλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (14) ζέκαηα ηεο 

εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 3] 

Αθξηβή Σακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 4] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5] 

Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 6] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 7] Μαξία 

Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 8] Ισάλλεο Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 9] Αζαλάζηνο 

Αζαλαζόπνπινο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, 10] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο θαη 11] Φαξάιακπνο Σηαλίηζαο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Η θα Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 εθηόο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο ζέκαηνο (αξηζκόο απνθάζεσο 

342/2020). 

Ο θ. Ισάλλεο Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 347/2020). 

Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο θαη Πέηξνο Χσκάο – 

ηαθηηθά κέιε δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

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

ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...………………………………………………….. 
Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην θαηεπείγνλ ζέκα, «1. Έγθξηζε: α) ηεο δηαδηθαζίαο 

δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε, ιόγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο, ζύκθσλα κε ην  

άξζξν 32 παξ.2 πεξ. γ ηνπ Ν.4412/2016 θαη ρσξίο λα πξνθύπηεη ππαηηηόηεηα ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ 

«Παξνρή ππεξεζηώλ γηα ηε θύιαμε ηνπ Ξελώλα Φηινμελίαο Γπλαηθώλ Θπκάησλ Βίαο έηνπο 

2020», β) ηεο από 9/06/2020 γλσκνδόηεζεο ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο & 

Πιεξνθνξηθήο, 2. Αλάζεζε ηεο ελ ιόγσ ππεξεζίαο θαη 3. Δμνπζηνδόηεζε ζην Γήκαξρν γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο Σύκβαζεο», (ζρεηηθό ην αξηζ. 7030/10-6-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. 

Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 6989/9-6-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Πξνγξακκαηηζκνύ, 

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηώλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη 

Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ - Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ – Τκήκα Πξνκεζεηώλ θαη 

Γεκνπξαζηώλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: -Τνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - 

ΘΔΜΑ:΄΄1. Έγθξηζε: α) ηεο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε, ιόγσ 

θαηεπείγνπζαο αλάγθεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 παξ.2 πεξ. γ ηνπ Ν4412/2016 θαη ρσξίο λα 

πξνθύπηεη ππαηηηόηεηα ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζηώλ γηα ηε θύιαμε ηνπ Ξελώλα 

Φηινμελίαο Γπλαηθώλ Θπκάησλ Βίαο έηνπο 2020», β) ηεο από 9/06/2020 γλσκνδόηεζεο ηεο 

Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο 2. Αλάζεζε ηεο ελ ιόγσ ππεξεζίαο θαη 

3. Δμνπζηνδόηεζε ζην Γήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο Σύκβαζεο΄΄ - Σύκθσλα κε: -*ην 

άξζξν 72 παξ.1δ ηνπ Ν.3852/2010όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 

λ.4623/2019 (θεθ 134 Α΄/9-08-2019) θαη όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 14 παξ. 1 ηνπ 

Ν.4625/19 θαη κε ην Ν.4674/20 άξζξν 10 παξ. 4. -*Τελ πεξίπησζε γ' ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ 

Ν.4412/16, θαηά ηελ νπνία νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνύλ λα αλαζέηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο 

πξνζθεύγνληαο ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε «ζην κέηξν 

πνπ είλαη απνιύησο απαξαίηεην, εάλ ιόγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο νθεηιόκελεο ζε γεγνλόηα 
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απξόβιεπηα γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή, δελ είλαη δπλαηή ε ηήξεζε ησλ πξνζεζκηώλ πνπ 

πξνβιέπνληαη γηα ηηο αλνηθηέο, θιεηζηέο ή αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε. Οη 

πεξηζηάζεηο πνπ επηθαινύληαη νη αλαζέηνπζεο αξρέο γηα ηελ αηηηνιόγεζε ηεο θαηεπείγνπζαο 

αλάγθεο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα απνξξένπλ από δηθή ηνπο επζύλε». -*Τηο πεξηζηάζεηο 

ηεο θαηεπείγνπζαο αλάγθεο νη νπνίεο δελ απνξξένπλ από επζύλε ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ αθνύ δελ 

ήηαλ δπλαηή ε πξόβιεςή ηνπο δηόηη: - ν Γήκνο Παηξέσλ σο δηθαηνύρνο ηεο πξάμεο κε ηίηιν 

«Λεηηνπξγία δνκώλ θαη ππεξεζηώλ ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξνο όθεινο ησλ γπλαηθώλ θαη γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο - Λεηηνπξγία Ξελώλσλ Φηινμελίαο » ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο 

«Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, πξνώζεζε ηεο Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη Καηαπνιέκεζε ηεο 

Φηώρεηαο θαη ησλ Γηαθξίζεσλ » ηνπ Δ.Π. «Γπηηθή Διιάδα 2014-2020» κε ΚΨΓ. «MIS 5000738» 

έρεη ηελ επζύλε ηεο αδηάιεηπηεο θύιαμεο ηνπ Ξελώλα Φηινμελίαο Γπλαηθώλ Θπκάησλ Βίαο. Η 

θύιαμε κέρξη ζήκεξα θαιύπηεηαη από πξνζσπηθό κε ζύκβαζε νξηζκέλνπ ρξόλνπ, πνπ 

απαζρνιείηαη ζηνλ Ξελώλα, θαη επζύλεηαη γηα ηελ θαιή θαη ζσζηή εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο. Τν 

πξνζσπηθό απηό απνηειείηαη από 4 (ηέζζεξα) άηνκα, ηα 3 (ηξία) εθ ησλ νπνίσλ έρνπλ πξνζθάησο 

δηνξηζζεί ζε κόληκεο ζέζεηο ηνπ Γεκνζίνπ. Μεηά ηελ απνρώξεζε ιόγσ δηνξηζκνύ ηνπο ζε κόληκεο 

ζέζεηο ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ ηξηώλ (3) απηώλ θπιάθσλ ΙΓΟΦ ηεο δνκήο (ΦΔΚ δηνξηζκνύ ηνπο 

ΤΔΥΦΟΣ Γ΄ αξ. 652 & 653/15-05-2020) θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηώλ 

αλαπιήξσζήο ηνπο από λέν πξνζσπηθό ΙΓΟΦ ππάξρεη θαηεπείγνπζα αλάγθε γηα ηελ άκεζε 

αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο ζε εηαηξεία ππεξεζηώλ αζθαιείαο -*Τελ αξηζ. Ξ.1/2020Μειέηε ηεο 

Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο ε νπνία αθνξά ζηελ θαηεπείγνπζα 

«Παξνρή ππεξεζηώλ γηα ηε θύιαμε ηνπ Ξελώλα Φηινμελίαο Γπλαηθώλ Θπκάησλ Βίαο έηνπο 

2020», πνπ πεξηιακβάλεη όινπο ηνπο εζσηεξηθνύο θαη εμσηεξηθνύο ρώξνπο ηνπ Ξελώλα ιόγσ 

απνρώξεζεο ηξηώλ (3) θπιάθσλ ΙΓΟΦ ηεο δνκήο θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηώλ 

αλαπιήξσζήο ηνπο από λέν πξνζσπηθό ΙΓΟΦ, κε κέγηζηε δηάξθεηα έμη (6) κήλεο. -*Τν αξηζ. 

6646/2-06-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο κε ην 

νπνίν ηεθκεξηώλεηαη ε αλάγθε ηεο θαηεπείγνπζαο ππεξεζίαο θαζώο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ζρεηηθήο έξεπλαο αγνξάο ζηελ νπνία θαηέζεζαλ πξνζθνξά νη νηθνλνκηθνί θνξείο: 1. OCEANIC 

SECURITY A.E. πνζό 22.141,44€ 2. G.P. SECURITY – Κνπηξνύηζνπ Καιιηόπε Μαξία πνζό 

24.391,29 € θαη IONIAN SECURITY–Κνξδνιαίκεο Δπζ. Θεόδσξνο πνζό 24.748,42 € (ζηα πνζά 

ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην Φ.Π.Α.) -*Τελ αξηζ. 20642/3-06-2020 πξόζθιεζε πξνο ηελ εηαηξεία 

«OCEANICSECURITYA.E.»γηα ηελ ππνβνιή θαθέινπ κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα 

απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά αλάζεζεο, αθνύ ν αλσηέξσ νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη θαηαζέζεη ηελ 

πην ζπκθέξνπζα νηθνλνκηθή πξνζθνξά βάζεη ηηκήο -*Τελ αξηζ. 6955/9-06-2020 αμηνιόγεζε ηεο 

Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο κε ηελ νπνία θξίλεηαη όηη ε πξνζθνξά 

ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «OCEANICSECURITYA.E.»είλαη πιήξεο, ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο 

αξηζ. Ξ.1/2020Μειέηεο θαη πνζνύ 22.141,44 €, ζπκπεξ/λνπ Φ.Π.Α. (ζύκθσλα κε ηελ έξεπλα 

αγνξάο) - Παξαθαινύκε όπσο: - 1. Δγθξίλεηε: - α) ηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο 

πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε, ιόγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 παξ.2 πεξ. γ 

ηνπ Ν4412/2016θαη ρσξίο λα πξνθύπηεη ππαηηηόηεηα ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ γηα ηε 

θύιαμε ηνπ Ξελώλα Φηινμελίαο Γπλαηθώλ Θπκάησλ Βίαο έηνπο 2020 θαη - β) Τελ αξηζ. 6955/9-

06-2020 αμηνιόγεζε ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο ηνπ θαθέινπ 

πξνζθνξάο - 2. Αλαζέζεηε ηελ ελ ιόγσ ππεξεζία ζηελ εηαηξεία «OCEANIC SECURITY A.E.» 

αθνύ ε πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είλαη πιήξεο, ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο αξηζ. 

Ξ.1/2020 Μειέηεοκε ζπλνιηθό πνζό αλάζεζεο 22.141,44€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. - 3. 

Δμνπζηνδνηήζεηε ην Γήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο Σύκβαζεο - Η ςήθηζε ηεο ζρεηηθήο 

πίζησζεο ζα γίλεη ζηελ ακέζσο επόκελε  αλακόξθσζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2020, 

ζύκθσλα κε ην N. 3463/2006 (ΦΔΚ Α 114/30.6.2006) όπνπ αλαθέξεηαη: Σηηο πεξηπηώζεηο ηνπ 

ζηνηρείνπ β΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξόληνο θαη ζηηο πεξηπηώζεηο απεπζείαο αλάζεζεο 

πξνκεζεηώλ, παξνρήο ππεξεζηώλ, εθπόλεζεο κειεηώλ θαη εθηέιεζεο έξγσλ όηαλ ζπληξέρεη 

θαηεπείγνπζα αλάγθε, εάλ δελ ππάξρεη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό πίζησζε ή απηή πνπ ππάξρεη είλαη 

αλεπαξθήο, ε αλαγθαία ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ γίλεηαη ζηελ πξώηε, κεηά ηελ αλάζεζε, 

ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. – Ο Αληηδήκαξρνο Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, 

Δλέξγεηαο θαη Μειεηώλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ 

Δμνπιηζκνύ – Ο Αληηδήκαξρνο Πξνγξακκαηηζκνύ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Μειεηώλ 
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Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ, θ. Νηθόιανο 

Αζπξάγθαζνο».- 

 

 Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κε ηε δηεπθξίληζε όηη ελ ησ κεηαμύ απνρώξεζε από ηε 

ζπλεδξίαζε ε θα Μαξία Φηινπνύινπ, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηνλ αξκόδην εηζεγεηή-

Αληηδήκαξρν, ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειώλ, είδε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή-

Αληηδεκάξρνπ, ηελ από 6955/9-6-2020 αμηνιόγεζε ηνπ θαθέινπ πξνζθνξάο από ηελ Γ/λζε 

Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο, ηελ αξηζ. Ξ.1/2020 Μειέηε ηεο Γ/λζεο 

Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο θαη θήξπμε ην σο άλσ ζέκα καηεπείγον. 

Με ηε δηεπθξίληζε όηη θαηά ηελ ςεθνθνξία νη θ.θ. Ισάλλεο Τζηκπνύθεο, Αζαλάζηνο 

Αζαλαζόπνπινο θαη Θεόδσξνο Ξπιηάο δήισζαλ όηη ςεθίδνπλ «ιεπθό» θαη ζε ζπλδπαζκό κε ην 

άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018 ζύκθσλα κε ην νπνίν αλ θάπνην κέινο αξλεζεί ςήθν ή δώζεη ιεπθή 

ςήθν, ινγίδεηαη σο παξόλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε, κόλν γηα ην ζρεκαηηζκό ηεο απαξηίαο, ηόζν ε 

άξλεζε ςήθνπ, όζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δελ ππνινγίδνληαη ζηελ θαηακέηξεζε ζεηηθώλ θαη 

αξλεηηθώλ ςήθσλ, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή,   

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 
(7 ζεηηθέο ςήθνη) 

 

Σύκθσλα κε: 

1. Τν άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019 θαη άξζξν 10 παξ. 4 ηνπ 

Ν.4674/2020) 

2. Σελ πεξίπησζε γ' ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν.4412/16, θαηά ηελ νπνία νη αλαζέηνπζεο αξρέο 

κπνξνύλ λα αλαζέηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνζθεύγνληαο ζηε δηαδηθαζία κε 

δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε «ζην κέηξν πνπ είλαη απνιύησο 

απαξαίηεην, εάλ ιόγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο νθεηιόκελεο ζε γεγνλόηα απξόβιεπηα γηα 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή, δελ είλαη δπλαηή ε ηήξεζε ησλ πξνζεζκηώλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο 

αλνηθηέο, θιεηζηέο ή αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε. Οη πεξηζηάζεηο πνπ 

επηθαινύληαη νη αλαζέηνπζεο αξρέο γηα ηελ αηηηνιόγεζε ηεο θαηεπείγνπζαο αλάγθεο δελ 

πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα απνξξένπλ από δηθή ηνπο επζύλε» 

 

θαη ιακβάλνληαο ππόςε: 

1. Τηο πεξηζηάζεηο ηεο θαηεπείγνπζαο αλάγθεο νη νπνίεο δελ απνξξένπλ από επζύλε ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ αθνύ δελ ήηαλ δπλαηή ε πξόβιεςή ηνπο δηόηη: 

Ο Γήκνο Παηξέσλ σο δηθαηνύρνο ηεο πξάμεο κε ηίηιν «Λεηηνπξγία δνκώλ θαη ππεξεζηώλ 

ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξνο όθεινο ησλ γπλαηθώλ θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο 

- Λεηηνπξγία Ξελώλσλ Φηινμελίαο» ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο «Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ 

Γπλακηθνύ, πξνώζεζε ηεο Κνηλσληθήο Έληαμεο θαη Καηαπνιέκεζε ηεο Φηώρεηαο θαη ησλ 

Γηαθξίζεσλ» ηνπ Δ.Π. «Γπηηθή Διιάδα 2014-2020» κε ΚΨΓ. «MIS 5000738» έρεη ηελ 

επζύλε ηεο αδηάιεηπηεο θύιαμεο ηνπ Ξελώλα Φηινμελίαο Γπλαηθώλ Θπκάησλ Βίαο. Η 

θύιαμε κέρξη ζήκεξα θαιύπηεηαη από πξνζσπηθό κε ζύκβαζε νξηζκέλνπ ρξόλνπ, πνπ 

απαζρνιείηαη ζηνλ Ξελώλα, θαη επζύλεηαη γηα ηελ θαιή θαη ζσζηή εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο. 

Τν πξνζσπηθό απηό απνηειείηαη από 4 (ηέζζεξα) άηνκα, ηα 3 (ηξία) εθ ησλ νπνίσλ έρνπλ 

πξνζθάησο δηνξηζζεί ζε κόληκεο ζέζεηο ηνπ Γεκνζίνπ. Μεηά ηελ απνρώξεζε ιόγσ 

δηνξηζκνύ ηνπο ζε κόληκεο ζέζεηο ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ ηξηώλ (3) απηώλ θπιάθσλ ΗΓΟΥ 

ηεο δνκήο (ΦΔΚ δηνξηζκνύ ηνπο ΣΔΤΥΟ Γ΄ αξ. 652 & 653 /15-05-2020) θαη κέρξη ηελ 

νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηώλ αλαπιήξσζήο ηνπο από λέν πξνζσπηθό ΗΓΟΥ ππάξρεη 

θαηεπείγνπζα αλάγθε γηα ηελ άκεζε αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο ζε εηαηξεία ππεξεζηώλ 

αζθαιείαο 
2. Τελ αξηζ. Ξ.1/2020 Μειέηε  ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο ε 

νπνία αθνξά ζηελ θαηεπείγνπζα «Παξνρή ππεξεζηώλ γηα ηε θύιαμε ηνπ Ξελώλα 

Φηινμελίαο Γπλαηθώλ Θπκάησλ Βίαο έηνπο 2020», πνπ πεξηιακβάλεη όινπο ηνπο 

εζσηεξηθνύο θαη εμσηεξηθνύο ρώξνπο ηνπ Ξελώλα ιόγσ απνρώξεζεο ηξηώλ (3) θπιάθσλ 

ΑΔΑ: Ψ08ΡΩΞΙ-ΝΚ0



4 

 

ΙΓΟΦ ηεο δνκήο θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηώλ αλαπιήξσζήο ηνπο από λέν 

πξνζσπηθό ΙΓΟΦ, κε κέγηζηε δηάξθεηα έμη (6) κήλεο 

3. Τν αξηζ. 6646/2-06-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο & 

Πιεξνθνξηθήο κε ην νπνίν ηεθκεξηώλεηαη ε αλάγθε ηεο θαηεπείγνπζαο ππεξεζίαο θαζώο 

θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζρεηηθήο έξεπλαο αγνξάο ζηελ νπνία θαηέζεζαλ πξνζθνξά νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο: 1. OCEANIC SECURITY A.E. πνζό 22.141,44 €,  2. G.P. SECURITY 

– Κνπηξνύηζνπ Καιιηόπε Μαξία πνζό 24.391,29 € θαη IONIAN SECURITY–Κνξδνιαίκεο 

Δπζ. Θεόδσξνο πνζό 24.748,42 € (ζηα πνζά ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην Φ.Π.Α.) 

4. Τελ αξηζ. 20642/3-06-2020 πξόζθιεζε πξνο ηελ εηαηξεία «OCEANIC SECURITY A.E.» 

γηα ηελ ππνβνιή θαθέινπ κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά 

αλάζεζεο, αθνύ ν αλσηέξσ νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη θαηαζέζεη ηελ πην ζπκθέξνπζα 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά βάζεη ηηκήο  

5. Τελ αξηζ. 6955/9-06-2020 αμηνιόγεζε ηεο Γ/λζεο Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο & 

Πιεξνθνξηθήο κε ηελ νπνία θξίλεηαη όηη ε πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα «OCEANIC 

SECURITY A.E.» είλαη πιήξεο, ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο αξηζ. Ξ.1/2020 Μειέηεο θαη 

πνζνύ 22.141,44 €, ζπκπεξ/λνπ Φ.Π.Α. (ζύκθσλα κε ηελ έξεπλα αγνξάο) 

 

1] Δγθξίλεη ηελ δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε, ιόγσ 

θαηεπείγνπζαο αλάγθεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 παξ.2 πεξ. γ ηνπ Ν4412/2016 θαη ρσξίο λα 

πξνθύπηεη ππαηηηόηεηα ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ γηα ηε θύιαμε ηνπ Ξελώλα 

Φηινμελίαο Γπλαηθώλ Θπκάησλ Βίαο έηνπο 2020. 

 

2] Δγθξίλεη ηελ αξηζ. 6955/9-06-2020 αμηνιόγεζε ηνπ θαθέινπ πξνζθνξάο από ηελ Γ/λζε 

Πξνγξακκαηηζκνύ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο. 

 

3] Αλαζέηεη ηελ ελ ιόγσ ππεξεζία ζηελ εηαηξεία «OCEANIC SECURITY A.E.», κε 

ζπλνιηθό πνζό αλάζεζεο 22.141,44 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., δηόηη ε πξνζθνξά ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα είλαη πιήξεο θαη ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο ηεο αξηζ. Ξ.1/2020 Μειέηεο. 

 

4] Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο Σύκβαζεο. 

 

Ζ δέζκεπζε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο ζα γίλεη ζηελ ακέζσο επόκελε  αλακόξθσζε ηνπ 

Πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2020, ζύκθσλα κε ην N. 3463/2006 (ΦΔΚ Α 114/30.6.2006) όπνπ 

αλαθέξεηαη: Σηις περιπηώζεις ηοσ ζηοιτείοσ β΄ ηης παραγράθοσ 4 ηοσ παρόνηος και ζηις 

περιπηώζεις απεσθείας ανάθεζης προμηθειών, παροτής σπηρεζιών, εκπόνηζης μελεηών και 

εκηέλεζης έργων όηαν ζσνηρέτει καηεπείγοσζα ανάγκη, εάν δεν σπάρτει ζηον προϋπολογιζμό 

πίζηωζη ή ασηή ποσ σπάρτει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία ηροποποίηζη ηοσ προϋπολογιζμού γίνεηαι 

ζηην πρώηη, μεηά ηην ανάθεζη, ζσνεδρίαζη ηοσ δημοηικού ζσμβοσλίοσ.  

 

 
        Ο Πξόεδξνο                                       Σα Παξόληα Μέιε 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  
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