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Αξηζκόο 349 

20
ε
 πλεδξίαζε  

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Παηξέωλ 

ηεο 11
εο

 Ηνπλίνπ 2020 

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

  

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

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

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

πξαγκαηνπνηήζεθε δηα δώζεο ζπλεδξίαζε, 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] Ινπιία Γηαλληηζνπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 5] 

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

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

Αζαλαζφπνπινο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, 10] Θεφδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθφ 

κέινο θαη 11] Υαξάιακπνο ηαλίηζαο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. 

Η 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. Ισάλλεο 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. (4) 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 ΠΡΑΞΗ 

ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ (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. 15/2020 Μειέηεο θαη ηνπ απφ 

21/05/20 Πξαθηηθνχ ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ, γηα ηελ θαηεπείγνπζα πξνκήζεηα – 

Δγθαηάζηαζε & Δηήζηα Τπνζηήξημε Δθαξκνγψλ Φεθηαθψλ Τπεξεζηψλ Αηηεκάησλ Πνιηηψλ θαη 

Ηιεθηξνληθψλ Πιεξσκψλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ μέτρων αληηκεηψπηζεο ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ 

ηεο δηαζπνξάο ηνπ κορωνοϊού COVID-19, κε ζπλνιηθφ πνζφ αλάζεζεο 24.800,00 €, κε Φ.Π.Α., 2. 

Αλάζεζε ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο-ππεξεζίαο, 3. Δμνπζηνδφηεζε ζην Γήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο», (ζρεηηθφ ην αξηζ. 6470/29-5-2020 δηαβηβαζηηθφ ηνπ αλαπιεξσηή θ. 

Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 6298/27-5-2020 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 - 

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 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ (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 
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αξηζ.15/2020 Μειέηεο θαη ηνπ απφ 21/05/20 Πξαθηηθνχ ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ, γηα 

ηελ θαηεπείγνπζα πξνκήζεηα – Δγθαηάζηαζε & Δηήζηα Τπνζηήξημε Δθαξκνγψλ Φεθηαθψλ 

Τπεξεζηψλ Αηηεκάησλ Πνιηηψλ θαη  Ηιεθηξνληθψλ Πιεξσκψλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ μέτρων 

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

πνζφ αλάζεζεο 24.800,00€κε Φ.Π.Α., 2. Αλάζεζε ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο-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.4625/19 -*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 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ (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.ΓΗ.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.ΓΗ.Τ. –*Tελ 

παξ.2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν.4412/2016: «2.Η δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε 

δεκνζίεπζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη 

ππεξεζηψλ ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο θαησηέξσ πεξηπηψζεηο:  […] β) εάλ ηα έξγα, ηα αγαζά ή νη 

ππεξεζίεο κπνξνχλ λα παξαζρεζνχλ κφλνλ απφ έλαλ ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ θνξέα γηα 

νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο θαησηέξσ ιφγνπο: αα) ζηφρνο ηεο ζχκβαζεο είλαη ε δεκηνπξγία ή 

απφθηεζε κνλαδηθνχ έξγνπ ηέρλεο ή θαιιηηερληθήο εθδήισζεο, ββ) απνπζία αληαγσληζκνχ γηα 

ηερληθνχο ιφγνπο, γγ) πξνζηαζία απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο. Οη εμαηξέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηηο ππνπεξηπηψζεηο ββ' θαη 

γγ' εθαξκφδνληαη κφλν εάλ δελ ππάξρεη εχινγε ελαιιαθηηθή ιχζε ή ππνθαηάζηαην θαη ε απνπζία 

αληαγσληζκνχ δελ είλαη απνηέιεζκα ηερλεηνχ πεξηνξηζκνχ ησλ παξακέηξσλ ηεο ζχκβαζεο» -

*ηελ αξηζ.15/2020 Μειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο & Πιεξνθνξηθήο-

Σκήκα Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ -*ηνλ Κ.Α. Δμφδσλ:10-7134.00007 «Πξνκήζεηα 

Λνγηζκηθνχ (Δθαξκνγέο, άδεηεο ρξήζεο ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ θηι)»  γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ 

δχν εθαξκνγψλ (Α/Α 1 & 2 πηλάθα ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ), ζπλνιηθήο αμίαο 13.788,80€ 

θαη Α.Α.Τ.992Β/-5/5/2020 κε ΑΓΑΜ:20REQ006651917 & ΑΓΑ:6ΚΦΡΧΞΙ-ΞΞΦ θαη ηνλ Κ.Α 

Δμφδσλ: 10-6266.0007 «Λνηπέο εξγαζίεο ππνζηήξημεο εθαξκνγψλ & δηθηχσλ» γηα ηηο ππεξεζίεο 

παξακεηξνπνίεζεο θαη εθπαίδεπζεο θαη ηερληθή ππνζηήξημεο (Α/Α 3 & 4 πηλάθα ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ) ζπλνιηθήο αμίαο 11.011,20€ (κε θαηαλνκή γηα ην 2020 πνζφ 8.258,40€ θαη γηα 

2021 πνζφ 2.752,80€) ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. Α.Α.ΠΟΛ.Τ.:Β/993-5/5/2020 κε 

ΑΓΑΜ:20REQ006651917& ΑΓΑ:6ΞΗ6ΧΞΙ-ΦΗΤ θαη ηε δέζκεπζε ζην νηθείν Μεηξψν 

Γεζκεχζεσλ. -*ηελ αξηζ. 17044/13-05-2020 Πξφζθιεζε ππνβνιήο ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ 

Αλάζεζεο, ηνπ ηκήκαηνο Πξνκεζεηψλ θαη Γεκνπξαζηψλ ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ΔΓΚΡΙΣΟ 

GROUP - ΤΝΔΡΓΑΙΑ Α.Δ. -*ηνλ εκπξφζεζκν έληππν θάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ Αλάζεζεο, 

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

Παηξέσλ σο θάησζη: - 

 

ΔΓΚΡΙΣΟ GROUP - ΤΝΔΡΓΑΙΑ Α.Δ. κε αξηζ.πξση.17869-19/05/20 
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-ην απφ 21/05/20 Πξαθηηθφ ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ κε ην νπνίν δηαπηζηψζεθε ε 

πιεξφηεηα ησλ δεηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ αλάζεζεο ηνπ πξνζθεθιεκέλνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

ΔΓΚΡΙΣΟ GROUP - ΤΝΔΡΓΑΙΑ Α.Δ., θαη ε ζπκθσλία ηνπο κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο Μειέηεο, κε ζπλνιηθφ πξνζθεξφκελν πνζφ 24.800,00€ (ζπκπ/λνπ ΦΠΑ) σο 

αθνινχζσο: -  

Α/Α Πεξηγξαθή 
Μνλάδα 

Μέηξεζεο 
Πνζφηεηα 

Σηκή 

Μνλάδνο 
ΓΑΠΑΝΗ 

1 

Πξνκήζεηα – Δγθαηάζηαζε Δθαξκνγήο 

Φεθηαθέο Τπεξεζίεο Αηηεκάησλ 

Πνιηηψλ 

Σεκάρην 1 5.560,00€ 5.560,00€ 

2 

Πξνκήζεηα - Δγθαηάζηαζε Δθαξκνγήο 

Ηιεθηξνληθψλ Πιεξσκψλ Σεκάρην 1 5.560,00€ 5.560,00€ 

3 

Τπεξεζίεο εθπαίδεπζεο, 

παξακεηξνπνίεζεο & δηαζχλδεζεο, 

Δξγαζίεο Σερληθήο Τπνζηήξημεο - 

Δπηηφπηα ππνζηήξημε 

Τπεξεζία 1 8.880,00€ 8.880,00€ 

                                                                      ΚΑΘΑΡΟ ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΗ: 20.000,00€ 

                                                                                                          Φ.Π.Α.(24%):   4.800€ 

                                                                                     ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΗ:       24.800,00€ 

-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 Ν4412/2016θαη ην άξζξν 10 

ηεο ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ (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.15/2020 

Μειέηεο θαη ηνπ απφ 21/05/20 Πξαθηηθνχ ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ, γηα ηελ 

θαηεπείγνπζα πξνκήζεηα – Δγθαηάζηαζε & Δηήζηα Τπνζηήξημε Δθαξκνγψλ Φεθηαθψλ 

Τπεξεζηψλ Αηηεκάησλ Πνιηηψλ θαη Ηιεθηξνληθψλ Πιεξσκψλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ μέτρων 

αληηκεηψπηζεο ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ κορωνοϊού COVID-19,2.Αλαζέζηε 

ηελ ελ ιφγσ πξνκήζεηα-ππεξεζία ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ΔΓΚΡΙΣΟ GROUP - ΤΝΔΡΓΑΙΑ 

Α.Δ. κε ζπλνιηθφ πξνζθεξφκελν πνζφ 24.800,00€ (ζπκπ/λνπ ΦΠΑ) σο αθνινχζσο: -  

Α/Α Πεξηγξαθή 
Μνλάδα 

Μέηξεζεο 
Πνζφηεηα 

Σηκή 

Μνλάδνο 
ΓΑΠΑΝΗ 

1 

Πξνκήζεηα – Δγθαηάζηαζε Δθαξκνγήο 

Φεθηαθέο Τπεξεζίεο Αηηεκάησλ 

Πνιηηψλ 

Σεκάρην 1 5.560,00€ 5.560,00€ 

2 

Πξνκήζεηα - Δγθαηάζηαζε Δθαξκνγήο 

Ηιεθηξνληθψλ Πιεξσκψλ Σεκάρην 1 5.560,00€ 5.560,00€ 

3 

Τπεξεζίεο εθπαίδεπζεο, 

παξακεηξνπνίεζεο & δηαζχλδεζεο, 

Δξγαζίεο Σερληθήο Τπνζηήξημεο - 

Δπηηφπηα ππνζηήξημε 

Τπεξεζία 1 8.880,00€ 8.880,00€ 

                                                                      ΚΑΘΑΡΟ ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΗ: 20.000,00€ 

                                                                                                          Φ.Π.Α.(24%):   4.800,00€ 

                                                                                     ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΗ:       24.800,00€ 

-Κξίλνληαο ηελ πξνζθνξά ηνπ  πιήξε, εληφο ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ζχκθσλε κε ηνπο 

φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Μειέηεο - 3. Δμνπζηνδνηείζηε ην Γήκαξρν γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο - Ο Αληηδήκαξρνο Πξνγξακκαηηζκνχ, Πεξηβάιινληνο, 

Δλέξγεηαο θαη Μειεηψλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ 

Δμνπιηζκνχ, θ. Νηθφιανο Αζπξάγθαζνο».- 

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
ΑΔΑ: 9Ξ7ΟΩΞΙ-ΑΓΥ
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Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, ηνλ αξκφδην εηζεγεηή-

Αληηδήκαξρν, είδε ηελ εηζήγεζή ηνπ θαη ην απφ 21-5-2020 Πξαθηηθφ ηνπ αξκφδηνπ  

Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ γηα ηελ θαηεπείγνπζα πξνκήζεηα – Δγθαηάζηαζε & Δηήζηα Τπνζηήξημε 

Δθαξκνγψλ Φεθηαθψλ Τπεξεζηψλ Αηηεκάησλ Πνιηηψλ θαη Ηιεθηξνληθψλ Πιεξσκψλ γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ μέτρων αληηκεηψπηζεο ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ κορωνοϊού 

COVID-19, 

 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

χκθσλα κε: 

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

4674/2020)  

2. Σελ πεξίπηωζε 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» 

3. Σν άξζξν 10 ηεο ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ (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  

4. Tελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν.4412/2016: «2. Η δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο 

πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, 

πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο θαησηέξσ πεξηπηψζεηο:  […] β) εάλ ηα 

έξγα, ηα αγαζά ή νη ππεξεζίεο κπνξνχλ λα παξαζρεζνχλ κφλνλ απφ έλαλ ζπγθεθξηκέλν 

νηθνλνκηθφ θνξέα γηα νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο θαησηέξσ ιφγνπο: αα) ζηφρνο ηεο ζχκβαζεο 

είλαη ε δεκηνπξγία ή απφθηεζε κνλαδηθνχ έξγνπ ηέρλεο ή θαιιηηερληθήο εθδήισζεο, ββ) 

απνπζία αληαγωληζκνύ γηα ηερληθνύο ιόγνπο, γγ) πξνζηαζία απνθιεηζηηθώλ 

δηθαηωκάηωλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ δηθαηωκάηωλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο. Οη 

εμαηξέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηηο ππνπεξηπηώζεηο ββ' θαη γγ' εθαξκόδνληαη κόλν εάλ δελ 

ππάξρεη εύινγε ελαιιαθηηθή ιύζε ή ππνθαηάζηαην θαη ε απνπζία αληαγωληζκνύ δελ 

είλαη απνηέιεζκα ηερλεηνύ πεξηνξηζκνύ ηωλ παξακέηξωλ ηεο ζύκβαζεο» 
 

θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα θάησζη: 

1. Oη 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.ΓΗ.Τ. Γ15/2020). Καηά ζπλέπεηα, δεκφζηεο ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ 

πνπ αλαηίζεληαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 32παξ. 2 πεξ.γ θαη 269 πεξ.δηνπ λ. 4412/2016,θαη 

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

θνξωλαϊνύ, δχλαληαη λα ζπλάπηνληαη ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζχκθσλε γλψκε ηεο 

Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. 

2. Tελ αξηζ. 15/2020 Μειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο & 

Πιεξνθνξηθήο-Σκήκα Πιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ 

3. Tνλ Κ.Α. Δμφδσλ:10-7134.00007 «Πξνκήζεηα Λνγηζκηθνχ (Δθαξκνγέο, άδεηεο ρξήζεο 

ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ θηι)»  γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ δχν εθαξκνγψλ (Α/Α 1 & 2 

πηλάθα ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ), ζπλνιηθήο αμίαο 13.788,80€ θαη Α.Α.Τ.992Β/-

5/5/2020 κε ΑΓΑΜ:20REQ006651917 & ΑΓΑ:6ΚΦΡΧΞΙ-ΞΞΦ θαη ηνλ Κ.Α Δμφδσλ: 10-

6266.0007 «Λνηπέο εξγαζίεο ππνζηήξημεο εθαξκνγψλ & δηθηχσλ» γηα ηηο ππεξεζίεο 

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
ΑΔΑ: 9Ξ7ΟΩΞΙ-ΑΓΥ
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παξακεηξνπνίεζεο θαη εθπαίδεπζεο θαη ηερληθή ππνζηήξημεο (Α/Α 3 & 4 πηλάθα 

ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ) ζπλνιηθήο αμίαο 11.011,20€ (κε θαηαλνκή γηα ην 2020  

πνζφ 8.258,40€ θαη γηα 2021 πνζφ 2.752,80€) ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. Α.Α.ΠΟΛ.Τ.:Β/993-

5/5/2020 κε ΑΓΑΜ:20REQ006651917& ΑΓΑ:6ΞΗ6ΧΞΙ-ΦΗΤ θαη ηε δέζκεπζε ζην 

νηθείν Μεηξψν Γεζκεχζεσλ 

4. Tελ αξηζ.17044/13-05-2020 Πξφζθιεζε ππνβνιήο ησλ  Γηθαηνινγεηηθψλ Αλάζεζεο, ηνπ 

ηκήκαηνο Πξνκεζεηψλ θαη Γεκνπξαζηψλ ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ΔΓΚΡΙΣΟ GROUP - 

ΤΝΔΡΓΑΙΑ Α.Δ. 

5. Tνλ εκπξφζεζκν έληππν θάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ Αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο 

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

 

ΔΓΚΡΙΣΟ GROUP - ΤΝΔΡΓΑΙΑ Α.Δ. κε αξηζ.πξση.17869-19/05/20 

 

 

6. Σν απφ 21/05/20 Πξαθηηθφ ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ κε ην νπνίν 

δηαπηζηψζεθε ε πιεξφηεηα ησλ δεηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ αλάζεζεο ηνπ 

πξνζθεθιεκέλνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα  ΔΓΚΡΙΣΟ GROUP - ΤΝΔΡΓΑΙΑ Α.Δ., θαη ε 

ζπκθσλία ηνπο κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Μειέηεο, κε ζπλνιηθφ 

πξνζθεξφκελν πνζφ 24.800,00 € (ζπκπ/λνπ ΦΠΑ) σο αθνινχζσο: 

 

Α/Α Πεξηγξαθή 
Μνλάδα 

Μέηξεζεο 
Πνζόηεηα 

Σηκή 

Μνλάδνο 
ΓΑΠΑΝΖ 

1 

Πξνκήζεηα – Δγθαηάζηαζε 

Δθαξκνγήο Φεθηαθέο Τπεξεζίεο 

Αηηεκάηωλ Πνιηηώλ 

Σεκάρην 1 5.560,00€ 5.560,00€ 

2 

Πξνκήζεηα - Δγθαηάζηαζε 

Δθαξκνγήο Ζιεθηξνληθώλ 

Πιεξωκώλ 

Σεκάρην 1 5.560,00€ 5.560,00€ 

3 

Τπεξεζίεο εθπαίδεπζεο, 

παξακεηξνπνίεζεο & δηαζύλδεζεο, 

Δξγαζίεο Σερληθήο Τπνζηήξημεο - 

Δπηηόπηα ππνζηήξημε 

Τπεξεζία 1 8.880,00€ 8.880,00€ 

                                                                      ΚΑΘΑΡΟ ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΖ: 20.000,00€ 

                                                                                                          Φ.Π.Α.(24%):   4.800€ 

                                                                                     ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΖ:       24.800,00€ 

 

 

1] Δγθξίλεη 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 ΠΡΑΞΗ 

ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ (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 πξνκήζεηα – Δγθαηάζηαζε & Δηήζηα 

Τπνζηήξημε Δθαξκνγώλ Φεθηαθώλ Τπεξεζηώλ Αηηεκάηωλ Πνιηηώλ θαη  Ζιεθηξνληθώλ 

Πιεξωκώλ γηα ηελ ηήξεζε ηωλ μέτρων αληηκεηώπηζεο ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο 

δηαζπνξάο ηνπ κορωνοϊού COVID-19. 

 

2] Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ.15/2020 Μειέηεο. 

 

3] Δγθξίλεη ην απφ 21/05/2020 Πξαθηηθφ ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ, γηα ηελ 

θαηεπείγνπζα πξνκήζεηα – Δγθαηάζηαζε & Δηήζηα Τπνζηήξημε Δθαξκνγψλ Φεθηαθψλ 

Τπεξεζηψλ Αηηεκάησλ Πνιηηψλ θαη  Ηιεθηξνληθψλ Πιεξσκψλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ μέτρων 

αληηκεηψπηζεο ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ κορωνοϊού COVID-19 

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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4] Αλαζέηεη ηελ ελ ιφγσ πξνκήζεηα-ππεξεζία ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ΔΓΚΡΗΣΟ GROUP 

- ΤΝΔΡΓΑΗΑ Α.Δ., κε ζπλνιηθφ πξνζθεξφκελν πνζφ 24.800,00 € (ζπκπ/λνπ ΦΠΑ), σο 

αθνινχζσο: 

 

Α/Α Πεξηγξαθή 
Μνλάδα 

Μέηξεζεο 
Πνζόηεηα 

Σηκή 

Μνλάδνο 
ΓΑΠΑΝΖ 

1 

Πξνκήζεηα – Δγθαηάζηαζε 

Δθαξκνγήο Φεθηαθέο Τπεξεζίεο 

Αηηεκάηωλ Πνιηηώλ 

Σεκάρην 1 5.560,00€ 5.560,00€ 

2 

Πξνκήζεηα - Δγθαηάζηαζε 

Δθαξκνγήο Ζιεθηξνληθώλ 

Πιεξωκώλ 

Σεκάρην 1 5.560,00€ 5.560,00€ 

3 

Τπεξεζίεο εθπαίδεπζεο, 

παξακεηξνπνίεζεο & δηαζύλδεζεο, 

Δξγαζίεο Σερληθήο Τπνζηήξημεο - 

Δπηηόπηα ππνζηήξημε 

Τπεξεζία 1 8.880,00€ 8.880,00€ 

                                                                      ΚΑΘΑΡΟ ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΖ: 20.000,00€ 

                                                                                                          Φ.Π.Α.(24%):   4.800,00€ 

                                                                                     ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΖ:       24.800,00€ 

 

θξίλνληαο ηελ πξνζθνξά ηνπ  πιήξε, εληφο ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ζχκθσλε κε 

ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Μειέηεο. 

 

5] Δμνπζηνδνηεί ην Γήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο. 

 

 

 

      Ο Πξόεδξνο                                        Σα Παξόληα Μέιε 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

 

 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΔΛΑ 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΘΔΟΓΧΡΟ ΞΤΛΗΑ 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΣΑΝΗΣΑ 
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