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Απιθμόρ 348 

 

20
η
 ςνεδπίαζη  

Οικονομικήρ Δπιηποπήρ Γήμος Παηπέων 

ηηρ 11
ηρ

 Ηοςνίος 2020 

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

  

ηελ Πάηξα θαη ζηελ αίθοςζα ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ (κηίπιο Λαδόποςλος), 

ζήκεξα, ηην 11
η
 Ηοςνίος 2020, εκέξα Πέμπηη θαη ώπα 12:00, κεηά απφ γξαπηή 

πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 20/5-6-2020,  

πξαγκαηνπνηήζεθε δια ζώζηρ ζςνεδπίαζη, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 

εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία ήιζαλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (14) ζέκαηα ηεο 

εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

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

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

Γεψξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθφ κέινο, 6] Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο, 7] Μαξία 

Φηινπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 8] Ησάλλεο Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, 9] Αζαλάζηνο 

Αζαλαζφπνπινο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, 10] Θεφδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθφ 

κέινο θαη 11] Υαξάιακπνο ηαλίηζαο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. 

Ζ θα Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 εθηφο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο ζέκαηνο (αξηζκφο απνθάζεσο 

342/2020). 

Ο θ. Ησάλλεο Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

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

Οη θ.θ. Φψηηνο Γεκαθφπνπινο, Νηθφιανο Παπαδεκάηνο θαη Πέηξνο Φσκάο – 

ηαθηηθά κέιε δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

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

ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...………………………………………………….. 

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (3) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

«1. Έγθξηζε: -ηεο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, 

ζχκθσλα κε: ην άξζξν 32 παξ.2  πεξ. γ (ρσξίο λα πξνθχπηεη ππαηηηφηεηα ηνπ Γήκνπ) θαη 

ηελ πεξ. ββ (απνπζία αληαγσληζκνχ γηα ηερληθνχο ιφγνπο) ηνπ Ν.4412/2016 θαη ην άξζξν 

10 ηεο ΠΡΑΞΖ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ (ΦΔΚ A’ 55/11.03.2020) 

Καηεπείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε ιεηηνπξγία Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ιήςεο κέηξσλ απνθπγήο ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19  -ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ ηεο αξηζ. 26/2020 Μειέηεο θαη ηνπ απφ 27/05/20 Πξαθηηθνχ ηνπ αξκνδίνπ 

γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ, γηα ηελ θαηεπείγνπζα ππεξεζία απνιχκαλζεο Γεκνηηθψλ Κηηξίσλ 

θαη Ορεκάησλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ μέτρων αληηκεηψπηζεο ηεο 

αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ κορωνοϊού COVID-19, κε ζπλνιηθφ πνζφ 

αλάζεζεο 23.367,80 €, κε Φ.Π.Α., 2. Αλάζεζε ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο, 3. Δμνπζηνδφηεζε 

ζην Γήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο», (ζρεηηθφ ην αξηζ. 6596/1-6-2020 

δηαβηβαζηηθφ ηνπ  θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 6520/1-6-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, Πξαζίλνπ θαη Κνηκεηεξίσλ - Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ – 

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

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ:΄΄1. Έγθξηζε: -ηεο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο 

ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, ζχκθσλα κε: ην άξζξν 32 παξ.2 πεξ. γ (ρσξίο λα 

πξνθχπηεη ππαηηηφηεηα ηνπ Γήκνπ) θαη ηελ πεξ.ββ (απνπζία αληαγσληζκνχ γηα ηερληθνχο 

ιφγνπο) ηνπ Ν4412/2016θαη ην άξζξν 10 ηεο ΠΡΑΞΖ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟΤ 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ (ΦΔΚ A’ 55/11.03.2020) Καηεπείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε ιεηηνπξγία 

https://www.forin.gr/laws/law/3847/pnp-katepeigonta-metra-antimetwpishs-twn-arnhtikwn-sunepeiwn-ths-emfanishs-tou-korwnoiou-covid-19-kai-ths-anagkhs-periorismou-ths-diadoshs-tou
https://www.forin.gr/laws/law/3847/pnp-katepeigonta-metra-antimetwpishs-twn-arnhtikwn-sunepeiwn-ths-emfanishs-tou-korwnoiou-covid-19-kai-ths-anagkhs-periorismou-ths-diadoshs-tou
https://www.forin.gr/laws/law/3847/pnp-katepeigonta-metra-antimetwpishs-twn-arnhtikwn-sunepeiwn-ths-emfanishs-tou-korwnoiou-covid-19-kai-ths-anagkhs-periorismou-ths-diadoshs-tou
https://www.forin.gr/laws/law/3847/pnp-katepeigonta-metra-antimetwpishs-twn-arnhtikwn-sunepeiwn-ths-emfanishs-tou-korwnoiou-covid-19-kai-ths-anagkhs-periorismou-ths-diadoshs-tou
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Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιήςεο κέηξσλ απνθπγήο ηεο δηάδνζεο ηνπ 

θνξσλντνχ COVID-19 -ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο αξηζ.26/2020 Μειέηεο θαη ηνπ 

απφ 27/05/20 Πξαθηηθνχ ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ, γηα ηελ θαηεπείγνπζα 

ππεξεζία απνιχκαλζεο Γεκνηηθψλ Κηηξίσλ θαη Ορεκάησλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ μέτρων αληηκεηψπηζεο ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ 

κορωνοϊού COVID-19, κε ζπλνιηθφ πνζφ αλάζεζεο 23.367,80€κε Φ.Π.Α., 2.Αλάζεζε ηεο 

ελ ιφγσ ππεξεζίαο, 3. Δμνπζηνδφηεζε ζην Γήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 

χκβαζεο΄΄ - χκθσλα κε: -*ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/10 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην 

άξζξν 3 ηνπ 4623/19 θαη φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 14 παξ.1 ηνπ Ν.4625/19θαη κε 

ην λ.4674/20 άξζξν 10 παξ.4 -*ε πεξίπησζε γ' ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν.4412/16, θαηά ηελ 

νπνία νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα αλαζέηνπλ δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνζθεχγνληαο 

ζηε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε «ζην κέηξν πνπ είλαη 

απνιχησο απαξαίηεην, εάλ ιφγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο νθεηιφκελεο ζε γεγνλφηα 

απξφβιεπηα γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή, δελ είλαη δπλαηή ε ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ πνπ 

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

Οη πεξηζηάζεηο πνπ επηθαινχληαη νη αλαζέηνπζεο αξρέο γηα ηελ αηηηνιφγεζε ηεο 

θαηεπείγνπζαο αλάγθεο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα απνξξένπλ απφ δηθή ηνπο 

επζχλε» -*ην άξζξν 10 ηεο ΠΡΑΞΖ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ (ΦΔΚ A’ 

55/11.03.2020) Καηεπείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε ιεηηνπξγία Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ιήςεο κέηξσλ απνθπγήο ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 -*νη 

πεξηζηάζεηο ηεο θαηεπείγνπζαο αλάγθεο, νη νπνίεο δελ απνξξένπλ απφ επζχλε ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ, δηφηη, ε αλάγθε απνηξνπήο ηεο εμάπισζεο ηνπ θνξσλατνχ θαη νη εηδηθέο αλάγθεο 

πνπ έρνπλ πξνθχςεη ζε ζπλέρεηα εκθάληζεο θξνπζκάησλ ηνπ ελ ιφγσ ηνχ ζηελ 

Διιάδα,ζπληζηνχλ γεγνλφηα εληαζζφκελα ζηελ έλλνηα ηεο αλσηέξαο βίαο, θαηά ηελ έλλνηα 

ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 2 πεξ. γ' ππνπεξ. δδ' ηνπ λ. 4013/2011(πξβι. ζπλεκκέλε απφθαζε 

Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. Γ15/2020). Καηά ζπλέπεηα, δεκφζηεο ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ πνπ 

αλαηίζεληαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 32παξ. 2πεξ.γθαη 269πεξ.δηνπ λ. 4412/2016 θαη ην 

αληηθείκελν ησλ νπνίσλ ζπλέρεηαη άκεζα κε ηα κέηξα απνθπγήο ηεο δηάδνζεο ηνπ 

θνξσλατνχ, δχλαληαη λα ζπλάπηνληαη ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζχκθσλε γλψκε ηεο 

Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. –*ην αξηζ.5163-05/05/20 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο 

& Πξαζίλνπ ζην νπνίν απνηππψλεηαη ε έξεπλα αγνξάο πνπ πξνεγήζεθε ηεο Μειέηεο -*ηελ 

αξηζ.26/2020 Μειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ -*ηνλ θσδηθφ 

εμφδσλ Κ.Α.: 35-6117.00020 πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020, ζχκθσλα κε ηελ 

αξηζ. Α.Α.Τ.:Β/1035-19/5/2020 κε ΑΓΑΜ:20REQ006726599 & ΑΓΑ: 6Ε8ΒΧΞΗ-5ΘΡ θαη 

ηε δέζκεπζε ζην νηθείν Μεηξψν Γεζκεχζεσλ. -*ηελ αξηζ.17956/20-05-2020 Πξφζθιεζε 

ππνβνιήο ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Αλάζεζεο, ηνπ ηκήκαηνο Πξνκεζεηψλ θαη Γεκνπξαζηψλ 

ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα «GVHFACILITYMAMAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Η.Κ.Δ.» -

*ηνλ εκπξφζεζκν έληππν θάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ Αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο 

Μειέηεο, επί απνδείμεη, ζην θεληξηθφ πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ σο θάησζη: - 

«GVH FACILITY MAMAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Η.Κ.Δ.» (αξ. πξση. θαθέινπ 

18431/22-05-2020) Μηιηηάδνπ26Πάηξα, ηει.6934519273 -*ην απφ 27/05/20 Πξαθηηθφ ηνπ 

αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ βάζεη ηνπ νπνίνπ γλσκνδνηεί νκφθσλα ππέξ ηεο 

αλαδφρνπ επηρ/ζεο«GVH FACILITY MAMAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Η.Κ.Δ.», 

θξίλνληαο ηελ πξνζθνξά ηεο, νηθνλνκηθά ζπκθεξφηεξε, ηερληθά άξηηα, εληφο ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο αξηζ. 26/2020 Μειέηεο έλαληη 

ζπλνιηθνχ πνζνχ 23.367,80€ ζπκπ/λνπ ΦΠΑ 24% θαη ζπγθεθξηκέλα: -  
Α/Α Πεξηγξαθή 

παξερφκελεο 

ππεξεζίαο 

Μνλάδα Πνζφηεηα Αξηζκφο 

εθαξκνγψλ 

Σηκή 

κνλάδαο 

ΜΔΡΗΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

1 Απνιχκαλζε 

δεκνηηθψλ 

θηίξην 75 1 134,97 10.122,75 

https://www.forin.gr/laws/law/3847/pnp-katepeigonta-metra-antimetwpishs-twn-arnhtikwn-sunepeiwn-ths-emfanishs-tou-korwnoiou-covid-19-kai-ths-anagkhs-periorismou-ths-diadoshs-tou
https://www.forin.gr/laws/law/3847/pnp-katepeigonta-metra-antimetwpishs-twn-arnhtikwn-sunepeiwn-ths-emfanishs-tou-korwnoiou-covid-19-kai-ths-anagkhs-periorismou-ths-diadoshs-tou
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θηηξίσλ 

2 Απνιχκαλζε 

νρεκάησλ 

επηβαηηθά 28 1 29,75 833,00 

    θνξηεγά 

(<3,5 

ηφλσλ) & 

βαξέα 

νρήκαηα 

(θνξηεγά 

>3,5 ηφλσλ         

& 

ιεσθνξεία) 

201 1 39,25 7.889,25 

    ΤΝΟΛΟ                 

(άλεπ θΠΑ 24%) 18.845,00 

    ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ               

(κε θΠΑ 24%) 23.367,80 

-Παξαθαινχκε φπσο: -*1. Δγθξίλεηε: -ηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο 

πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, ζχκθσλα κε: ην άξζξν 32 παξ.2 πεξ. γ (ρσξίο λα πξνθχπηεη 

ππαηηηφηεηα ηνπ Γήκνπ)θαη ηελ πεξ.ββ (απνπζία αληαγσληζκνχ γηα ηερληθνχο ιφγνπο) ηνπ 

Ν.4412/2016θαη ην άξζξν 10 ηεο ΠΡΑΞΖ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ (ΦΔΚ 

A’ 55/11.03.2020) Καηεπείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε ιεηηνπξγία Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιήςεο κέηξσλ απνθπγήο ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 -

ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ.26/2020 Μειέηεο θαη ην απφ 27/05/20 Πξαθηηθφ ηνπ 

αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ, γηα ηελ θαηεπείγνπζα ππεξεζία απνιχκαλζεο 

Γεκνηηθψλ Κηηξίσλ θαη Ορεκάησλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ μέτρων 

αληηκεηψπηζεο ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ κορωνοϊού COVID-19, κε 

ζπλνιηθφ πνζφ αλάζεζεο 23.367,80€κε Φ.Π.Α. -*2. Αλαζέζηε ηελ ελ ιφγσ ππεξεζία ζηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα«GVH FACILITY MAMAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Η.Κ.Δ.», 

θξίλνληαο ηελ πξνζθνξά ηνπ, νηθνλνκηθά ζπκθεξφηεξε, ηερληθά άξηηα, εληφο ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο αξηζ. 26/2020 Μειέηεο έλαληη 

ζπλνιηθνχ πνζνχ 23.367,80€ ζπκπ/λνπ ΦΠΑ 24% θαη ζπγθεθξηκέλα: -  
Α/Α Πεξηγξαθή 

παξερφκελεο 

ππεξεζίαο 

Μνλάδα Πνζφηεηα Αξηζκφο 

εθαξκνγψλ 

Σηκή 

κνλάδαο 

ΜΔΡΗΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

1 Απνιχκαλζε 

δεκνηηθψλ 

θηηξίσλ 

θηίξην 75 1 134,97 10.122,75 

2 Απνιχκαλζε 

νρεκάησλ 

επηβαηηθά 28 1 29,75 833,00 

    θνξηεγά 

(<3,5 

ηφλσλ) & 

βαξέα 

νρήκαηα 

(θνξηεγά 

>3,5 ηφλσλ         

& 

ιεσθνξεία) 

201 1 39,25 7.889,25 

    ΤΝΟΛΟ                 

(άλεπ θΠΑ 24%) 18.845,00 

    ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ               

(κε θΠΑ 24%) 23.367,80 

-3. Δμνπζηνδνηείζηε ην Γήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο – Ο 

Αληηδήκαξρνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, Πξαζίλνπ θαη Κνηκεηεξίσλ, θ. Αλδξέαο 

Αζαλαζφπνπινο».- 

 

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

αξκφδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη ην απφ 27-5-2020 Πξαθηηθφ ηνπ αξκφδηνπ 

https://www.forin.gr/laws/law/3847/pnp-katepeigonta-metra-antimetwpishs-twn-arnhtikwn-sunepeiwn-ths-emfanishs-tou-korwnoiou-covid-19-kai-ths-anagkhs-periorismou-ths-diadoshs-tou
https://www.forin.gr/laws/law/3847/pnp-katepeigonta-metra-antimetwpishs-twn-arnhtikwn-sunepeiwn-ths-emfanishs-tou-korwnoiou-covid-19-kai-ths-anagkhs-periorismou-ths-diadoshs-tou
https://www.forin.gr/laws/law/3847/pnp-katepeigonta-metra-antimetwpishs-twn-arnhtikwn-sunepeiwn-ths-emfanishs-tou-korwnoiou-covid-19-kai-ths-anagkhs-periorismou-ths-diadoshs-tou
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Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ γηα ηελ θαηεπείγνπζα ππεξεζία απνιχκαλζεο Γεκνηηθψλ 

Κηηξίσλ θαη Ορεκάησλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ μέτρων αληηκεηψπηζεο 

ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ κορωνοϊού COVID-19, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

χκθσλα κε: 

1. Σν άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2020 (άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019 θαη άξζξν 10 παξ. 4 ηνπ 

Ν.4674/2020) 

2. Σελ πεπίπηωζη γ' ηος άπθπος 32 ηος Ν.4412/16, θαηά ηελ νπνία νη αλαζέηνπζεο 

αξρέο κπνξνχλ λα αλαζέηνπλ δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνζθεχγνληαο ζηε δηαδηθαζία 

κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε «ζην κέηξν πνπ είλαη 

απνιχησο απαξαίηεην, εάλ ιφγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο νθεηιφκελεο ζε γεγνλφηα 

απξφβιεπηα γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή, δελ είλαη δπλαηή ε ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ 

πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο αλνηθηέο, θιεηζηέο ή αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε 

δηαπξαγκάηεπζε. Οη πεξηζηάζεηο πνπ επηθαινχληαη νη αλαζέηνπζεο αξρέο γηα ηελ 

αηηηνιφγεζε ηεο θαηεπείγνπζαο αλάγθεο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα 

απνξξένπλ απφ δηθή ηνπο επζχλε» 

3. Σν άξζξν 10 ηεο ΠΡΑΞΖ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ (ΦΔΚ A’ 

55/11.03.2020) Καηεπείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε ιεηηνπξγία Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιήςεο κέηξσλ απνθπγήο ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ 

COVID-19  

 

θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα θάησζη: 

1. Σηο πεξηζηάζεηο ηεο θαηεπείγνπζαο αλάγθεο, νη νπνίεο δελ απνξξένπλ απφ επζχλε 

ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, δηφηη, ε αλάγθε απνηξνπήο ηεο εμάπισζεο ηνπ θνξσλατνχ θαη 

νη εηδηθέο αλάγθεο πνπ έρνπλ πξνθχςεη ζε ζπλέρεηα εκθάληζεο θξνπζκάησλ ηνπ ελ 

ιφγσ ηνχ ζηελ Διιάδα, ζπληζηνχλ γεγνλφηα εληαζζφκελα ζηελ έλλνηα ηεο 

αλσηέξαο βίαο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 2 πεξ. γ' ππνπεξ. δδ' ηνπ λ. 

4013/2011 (πξβι. ζπλεκκέλε απφθαζε Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. Γ15/2020). Καηά ζπλέπεηα, 

δεκφζηεο ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ πνπ αλαηίζεληαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 32παξ. 

2πεξ.γ θαη 269πεξ.δ ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην αληηθείκελν ησλ νπνίσλ ζςνέσεηαι 

άμεζα με ηα μέηπα αποθςγήρ ηηρ διάδοζηρ ηος κοπωναϊού, δχλαληαη λα 

ζπλάπηνληαη ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζχκθσλε γλψκε ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. 

2. Σν αξηζ. 5163-05/05/20 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & 

Πξαζίλνπ ζην νπνίν απνηππψλεηαη ε έξεπλα αγνξάο πνπ πξνεγήζεθε ηεο Μειέηεο 

3. Σελ αξηζ. 26/2020 Μειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Πξαζίλνπ 

4. Σνλ θσδηθφ εμφδσλ Κ.Α.: 35-6117.00020 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2020, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. Α.Α.Τ.:Β/1035-19/5/2020 κε 

ΑΓΑΜ:20REQ006726599 & ΑΓΑ: 6Ε8ΒΧΞΗ-5ΘΡ θαη ηε δέζκεπζε ζην νηθείν 

Μεηξψν Γεζκεχζεσλ 

5. Σελ αξηζ. 17956/20-05-2020 Πξφζθιεζε ππνβνιήο ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ 

Αλάζεζεο, ηνπ ηκήκαηνο Πξνκεζεηψλ θαη Γεκνπξαζηψλ ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

«GVHFACILITYMAMAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Η.Κ.Δ.» 

6. Σνλ εκπξφζεζκν έληππν θάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ Αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 5 ηεο Μειέηεο, επί απνδείμεη, ζην θεληξηθφ πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ σο θάησζη:  

«GVH FACILITY MAMAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖΗ.Κ.Δ.» (αξ. πξση. 

θαθέινπ 18431/22-05-2020) Μηιηηάδνπ 26 Πάηξα, ηει.6934519273 

https://www.forin.gr/laws/law/3847/pnp-katepeigonta-metra-antimetwpishs-twn-arnhtikwn-sunepeiwn-ths-emfanishs-tou-korwnoiou-covid-19-kai-ths-anagkhs-periorismou-ths-diadoshs-tou
https://www.forin.gr/laws/law/3847/pnp-katepeigonta-metra-antimetwpishs-twn-arnhtikwn-sunepeiwn-ths-emfanishs-tou-korwnoiou-covid-19-kai-ths-anagkhs-periorismou-ths-diadoshs-tou
https://www.forin.gr/laws/law/3847/pnp-katepeigonta-metra-antimetwpishs-twn-arnhtikwn-sunepeiwn-ths-emfanishs-tou-korwnoiou-covid-19-kai-ths-anagkhs-periorismou-ths-diadoshs-tou
https://www.forin.gr/laws/law/3847/pnp-katepeigonta-metra-antimetwpishs-twn-arnhtikwn-sunepeiwn-ths-emfanishs-tou-korwnoiou-covid-19-kai-ths-anagkhs-periorismou-ths-diadoshs-tou
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7. Σο από 27/05/20 Ππακηικό ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ βάζεη ηνπ νπνίνπ 

γλσκνδνηεί νκφθσλα ππέξ ηεο αλαδφρνπ επηρ/ζεο «GVH FACILITY 

MAMAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΖ Η.Κ.Δ.», κπίνονηαρ ηην πποζθοπά ηηρ, 

οικονομικά ζςμθεπόηεπη, ηεσνικά άπηια, ενηόρ ενδεικηικού πποϋπολογιζμού 

και ζύμθωνα με ηοςρ όποςρ ηηρ απιθ. 26/2020 Μελέηηρ έλαληη ζπλνιηθνχ πνζνχ 

23.367,80 €, ζςμπ/νος ΦΠΑ 24% και ζςγκεκπιμένα: 
 

Α/Α Περιγραθή 

παρετόμενης 

σπηρεζίας 

Μονάδα Ποζόηηηα Αριθμός 

εθαρμογών 

Σιμή 

μονάδας 

ΜΕΡΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

1 Απνιχκαλζε 

δεκνηηθψλ 

θηηξίσλ 

θηίξην 75 1 134,97 10.122,75 

2 Απνιχκαλζε 

νρεκάησλ 

επηβαηηθά 28 1 29,75 833,00 

    θνξηεγά 

(<3,5 

ηφλσλ) & 

βαξέα 

νρήκαηα 

(θνξηεγά 

>3,5 ηφλσλ         

& 

ιεσθνξεία) 

201 1 39,25 7.889,25 

    ΤΝΟΛΟ                 

(άνες θΠΑ 24%) 18.845,00 

    ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ               

(με θΠΑ 24%) 23.367,80 

 

 

1] Δγκπίνει ηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, 

ζχκθσλα κε: ην άξζξν 32 παξ.2 πεξ. γ (ρσξίο λα πξνθχπηεη ππαηηηφηεηα ηνπ Γήκνπ) θαη 

ηελ πεξ.ββ (απνπζία αληαγσληζκνχ γηα ηερληθνχο ιφγνπο) ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ην άξζξν 

10 ηεο ΠΡΑΞΖ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ (ΦΔΚ A’ 55/11.03.2020) 

Καηεπείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε ιεηηνπξγία Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ιήςεο κέηξσλ απνθπγήο ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, γηα ηελ θαηεπείγνπζα 

ππεξεζία απνιχκαλζεο Γεκνηηθψλ Κηηξίσλ θαη Ορεκάησλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ μέτρων αληηκεηψπηζεο ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ 

κορωνοϊού COVID-19. 

 

2] Δγκπίνει ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. 26/2020 Μειέηεο. 

 

3] Δγκπίνει ην απφ 27-05-2020 Πξαθηηθφ ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ, γηα 

ηελ καηεπείγοςζα ςπηπεζία απολύμανζηρ Γημοηικών Κηιπίων και Οσημάηων ηος 

Γήμος Παηπέων για ηην ηήπηζη ηων μέηρων ανηιμεηώπιζηρ ηηρ ανάγκηρ 

πεπιοπιζμού ηηρ διαζποπάρ ηος κορωνοϊού COVID-19, κε ζπλνιηθφ πνζφ αλάζεζεο 

23.367,80 €, κε Φ.Π.Α. 

  

4] Αναθέηει ηελ ελ ιφγσ ππεξεζία ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα «GVH FACILITY 

MAMAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΖ Η.Κ.Δ.», ένανηι ζςνολικού ποζού 23.367,80 €, 

ζςμπ/νος ΦΠΑ 24%, θξίλνληαο ηελ πξνζθνξά ηνπ, νηθνλνκηθά ζπκθεξφηεξε, ηερληθά 

άξηηα, εληφο ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο αξηζ. 26/2020 

Μειέηεο θαη ζπγθεθξηκέλα: 
 

Α/Α Περιγραθή Μονάδα Ποζόηηηα Αριθμός Σιμή ΜΕΡΙΚΟ 
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παρετόμενης 

σπηρεζίας 

εθαρμογών μονάδας ΤΝΟΛΟ 

1 Απνιχκαλζε 

δεκνηηθψλ 

θηηξίσλ 

θηίξην 75 1 134,97 10.122,75 

2 Απνιχκαλζε 

νρεκάησλ 

επηβαηηθά 28 1 29,75 833,00 

    θνξηεγά 

(<3,5 

ηφλσλ) & 

βαξέα 

νρήκαηα 

(θνξηεγά 

>3,5 ηφλσλ         

& 

ιεσθνξεία) 

201 1 39,25 7.889,25 

    ΤΝΟΛΟ                 

(άνες θΠΑ 24%) 18.845,00 

    ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ               

(με θΠΑ 24%) 23.367,80 

 

5] Δξοςζιοδοηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο. 

 

 

       Ο Ππόεδπορ                                         Σα Παπόνηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

 

 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΣΑΝΗΣΑ 

ΑΔΑ: 9ΦΔΕΩΞΙ-ΜΨΙ
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