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Απιθμψρ  539   

31
η
 ςνεδπίαζη  

Οικονομικήρ Δπιηποπήρ Γήμος Παηπέυν 

ηηρ 8
ηρ

 επηεμβπίος  2020 

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

  

ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 8
η
 επηεμβπίος 2020, εκέξα Σπίηη θαη ϊπα 11:30, 

κεηά απφ γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 

31/4-9-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζυ ηηλεδιάζκετηρ ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ 

Δπιηποπήρ, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (48) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλχζεο Πιέζζαο – Πξφεδξνο, 2]  Φψηηνο Γεκαθφπνπινο – Αληηπξφεδξνο 3] 

Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο, 4] Ινπιία Γηαλληηζνπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 

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

Φηινπνχινπ Μαξία – ηαθηηθφ κέινο θαη 8] Θεφδσξνο Ξπιηάο - αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. 

Η θα Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά 

ηε ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, (αξηζκφο απνθάζεσο 537/2020). 

Οη θ.θ. Ισάλλεο Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, ακνχξε Βαγελά Αθξηβή – ηαθηηθφ 

κέινο θαη Φσκάο Πέηξνο – ηαθηηθφ κέινο εηζήιζαλ ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 538/2020). 

Ο θ. Φσκάο Πέηξνο –ηαθηηθφ κέινο,  απνρψξεζε απφ ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 4
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 540/2020). 

Οη θ.θ. Νηθφιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθφ κέινο  δελ κεηείρε ζηελ ηειεδηάζθεςε, 

αλ θαη θιήζεθε.  

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

ζπλεδξηάζεσο.  

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

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο, ζέηεη ππ’ φςηλ ησλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ην αξηζ. (3) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «1) Έγθξηζε: α) ηεο δηαδηθαζίαο 

δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, ιφγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο, 

νθεηιφκελεο ζε γεγνλφηα απξφβιεπηα γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

32 παξ.2 πεξ. γ ηνπ Ν.4412/2016, ρσξίο λα πξνθχπηεη ππαηηηφηεηα ηνπ Γήκνπ θαη ην 

άξζξν 10 ηεο ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ (ΦΔΚ Α΄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, β) ηεο αξηζ. 

3/2020 Μειέηεο ηεο Γ/λζεο Παηδείαο, δηα Βίνπ Μάζεζεο & Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο  

θαη γ) ηνπ απφ 23/07/20 Πξαθηηθνχ ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ, γηα ηελ 

«Παξνρή ππεξεζηψλ θχιαμεο ηεο εηζφδνπ βνεζεηηθψλ γεπέδσλ ηνπ 

Πακπεινπνλλεζηαθνχ ηαδίνπ Παηξψλ, γηα ηελ ηήξεζε ησλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ηεο 

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

6.696,00 €, (ζπκπ/λνπ Φ.Π.Α. 2) Αλάζεζε ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο θαη 3) Δμνπζηνδφηεζε 

ζην Γήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο», (ζρεηηθφ ην ππ’ αξηζ. 

11655/02-09-2020 δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε ππ’ αξηζ. 9852/27-07-2020 

εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Παηδείαο θαη Αζιεηηζκνχ - Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ – Σκήκα Πξνκεζεηψλ θαη Γεκνπξαζηψλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ 

θ. Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ:΄΄1. Έγθξηζε: α) ηεο δηαδηθαζίαο 
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δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, ιφγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο 

νθεηιφκελεο ζε γεγνλφηα απξφβιεπηα γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

32 παξ.2 πεξ. γ  ηνπ Ν4412/2016, ρσξίο λα πξνθχπηεη ππαηηηφηεηα ηνπ Γήκνπ  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, β)ηεο αξηζ.3/2020 

Μειέηεο ηεο Γηεχζπλζεο Παηδείαο, δηα Βίνπ Μάζεζεο & Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη γ) 

ηνπ απφ 23/07/2020 Πξαθηηθνχ ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ, γηα ηελ Παξνρή 

ππεξεζηψλ θχιαμεο ηεο εηζφδνπ βνεζεηηθψλ γεπέδσλ ηνπ Πακπεινπνλλεζηαθνχ 

ηαδίνπ Παηξψλ, γηα ηελ ηήξεζε ησλ μέηπων αληηκεηψπηζεο ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ 

ηεο δηαζπνξάο ηνπ κοπωνοϊού COVID-19, κε ζπλνιηθφ πνζφ αλάζεζεο6.696,00€ 

(ζπκπ/λνπ ΦΠΑ) -2. Αλάζεζε ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο θαη -3. Δμνπζηνδφηεζε ζην 

Γήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο΄΄ -χκθσλα κε: -*ην άξζξν 72 ηνπ 

Ν.3852/10 2010 φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.4623/2019 

(θεθ 134 Α΄/9-08-2019) θαη φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 14 παξ. 1 ηνπ Ν.4625/19 

θαη κε ην Ν.4674/20 άξζξν 10 παξ. 4. -*ηελ 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 -*ηηο πεξηζηάζεηο ηεο θαηεπείγνπζαο αλάγθεο, νη νπνίεο δελ 

απνξξένπλ απφ επζχλε ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, δηφηη ε αλάγθε απνηξνπήο ηεο εμάπισζεο 

ηνπ θνξσλντνχ θαη νη εηδηθέο αλάγθεο πνπ έρνπλ πξνθχςεη ζε ζπλέρεηα εκθάληζεο 

θξνπζκάησλ ηνπ ελ ιφγσ ηνχ ζηελ Διιάδα, ζπληζηνχλ απξφβιεπηα 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. -*ηελ αξηζ. 

3/2020 Μειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Παηδείαο, δηα Βίνπ Μάζεζεο & Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο 

πνπ αθνξά ηελ Παξνρή ππεξεζηψλ θχιαμεο ηεο εηζφδνπ βνεζεηηθψλ γεπέδσλ ηνπ 

Πακπεινπνλλεζηαθνχ ηαδίνπ Παηξψλ ηελ απνγεπκαηηλή βάξδηα απφ Γεπηέξα έσο 

Παξαζθεπή –*ηελ αξηζ. 30719/17-07-2020 Πξφζθιεζε ππνβνιήο ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ 

Αλάζεζεο, ηνπ ηκήκαηνο Πξνκεζεηψλ θαη Γεκνπξαζηψλ ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

«OCEANICSECURITYΙδησηηθή Δπηρείξεζε Παξνρήο Τπεξεζηψλ Αζθαιείαο Α.Δ.» 

θαζψο ε εηαηξεία έρεη ήδε εγθαηαζηήζεη κεραλήκαηα παξαθνινχζεζεο ζην θεληξηθφ 

θπιάθην ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 58928/11-10-2019 ζχκβαζε γηα ηελ «Φχιαμε ησλ ρψξσλ 

1. Σνπ Πακπεινπνλλεζηαθνχ ηαδίνπ Παηξέσλ θαη ησλ βνεζεηηθψλ γεπέδσλ απηνχ επί 

ησλ νδψλ Γηάλλε Ρίηζνπ & εθέξε θαη 2. Σσλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ παιαηνχ εξγνζηαζίνπ 

Λαδφπνπινπ». Η ελ ιφγσ ζχκβαζε αθνξά ηελ θχιαμε ησλ βνεζεηηθψλ γεπέδσλ ηελ 

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
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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πξστλή θαη  απνγεπκαηηλή βάξδηα δει. απφ 08.00 έσο 22.00 γηα ηηο αξγίεο θαη ηα 

αββαηνθχξηαθα. -*ηνλ αξηζ. 31095/20-07-2020 εκπξφζεζκν έληππν θάθειν 

Γηθαηνινγεηηθψλ Αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο 3/2020 Μειέηεο ηεο 

Γηεχζπλζεο Παηδείαο, δηα Βίνπ Μάζεζεο & Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, επί απνδείμεη ζην 

θεληξηθφ πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ -*ην απφ 23/07/2020 Πξαθηηθφ ηνπ αξκνδίνπ 

γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ κε ην νπνίν δηαπηζηψζεθε ε πιεξφηεηα ησλ δεηνχκελσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ αλάζεζεο θαη πξνηείλεηε σο νξηζηηθφο αλάδνρνο ε επηρείξεζε 

«OCEANICSECURITY Ιδησηηθή Δπηρείξεζε Παξνρήο Τπεξεζηψλ Αζθαιείαο Α.Δ.» 

έλαληη ζπλνιηθνχ πνζνχ 6.696,00€ ζπκπ/λνπ ΦΠΑ 24% -Παξαθαινχκε φπσο -

1.Δγθξίλεηε: -α) ηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, ιφγσ 

θαηεπείγνπζαο αλάγθεο νθεηιφκελεο ζε γεγνλφηα απξφβιεπηα γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή, 

ζχκθσλα κε: ην άξζξν 32 παξ.2 πεξ. γ ηνπ Ν4412/2016, ρσξίο λα πξνθχπηεη ππαηηηφηεηα 

ηνπ Γήκνπ 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 -

β) ηελ αξηζ. 3/2020 Μειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Παηδείαο, δηα Βίνπ Μάζεζεο & Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο θαη -γ) ην απφ 23/07/2020 Πξαθηηθφ ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ 

γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζηψλ θχιαμεο ηεο εηζφδνπ βνεζεηηθψλ γεπέδσλ ηνπ 

Πακπεινπνλλεζηαθνχ ηαδίνπ Παηξψλ» ζηελ επηρείξεζε «OCEANIC SECURITY 

Ιδησηηθή Δπηρείξεζε Παξνρήο Τπεξεζηψλ Αζθαιείαο Α.Δ.» έλαληη ζπλνιηθνχ πνζνχ 

6.696,00 € ζπκπ/λνπ ΦΠΑ 24% -2.Αλαζέζεηε ηελ ελ ιφγσ ππεξεζίακεCPV79713000-

5ζηελ εηαηξεία «OCEANICSECURITY Ιδησηηθή Δπηρείξεζε Παξνρήο Τπεξεζηψλ 

Αζθαιείαο Α.Δ.» έλαληη ζπλνιηθνχ πνζνχ 6.696,00€ ζπκπ/λνπ ΦΠΑ 24%θξίλνληαο ηελ 

πξνζθνξά ηνπ, πιήξε, ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο αξηζ. 3/2020 κειέηεο ηεο Γ/λζεο 

Παηδείαο, δηα Βίνπ Μάζεζεο & Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη ε νηθνλνκηθή ηνπ 

πξνζθνξά είλαη εληφο ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνπκε: - 
 

Πεξηγξαθή 

 

Πνζφηεηα 

 

 

Σηκή Μνλάδαο 
αλά κήλα € 

 

Γαπάλε € 

Φχιαμε ηεο  εηζφδνπ 
βνεζεηηθψλ γεπέδσλ ηνπ 

Πακπεινπνλλεζηαθνχ ηαδίνπ 
Παηξψλ 

CPV: 79713000-5 «Τπεξεζίεο 
Φχιαμεο» 

 

 

6 κήλεο 
(Γεπηέξα έσο 
Παξαζθεπή 
15.00-21.00) 

 

 

900,00 

 

 

 

5.400,00 

 

Φ.Π.Α. 24% 

 

1.296,00 

 

Γεληθφ ζχλνιν δαπάλεο 

 

6.696,00 

-3. Δμνπζηνδνηήζεηε ην Γήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο. -Η ςήθηζε 

ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο ζα γίλεη ζηελ ακέζσο επφκελε αλακφξθσζε ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2020, ζχκθσλα κε ην N. 3463/2006(ΦΔΚ Α 114/30.6.2006) 

φπνπ αλαθέξεηαη: ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ ζηνηρείνπ β΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο θαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο απεπζείαο αλάζεζεο πξνκεζεηψλ, παξνρήο ππεξεζηψλ, εθπφλεζεο 

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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κειεηψλ θαη εθηέιεζεο έξγσλ φηαλ ζπληξέρεη θαηεπείγνπζα αλάγθε, εάλ δελ ππάξρεη 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πίζησζε ή απηή πνπ ππάξρεη είλαη αλεπαξθήο, ε αλαγθαία 

ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γίλεηαη ζηελ πξψηε, κεηά ηελ αλάζεζε, ζπλεδξίαζε 

ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. - Ο Αληηδήκαξρνο Παηδείαο θαη Αζιεηηζκνχ θ. Παλαγηψηεο 

Πεηξφπνπινο»- 

Ζ Οικονομική Δπιηποπή, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, έιαβε ππφςε ηελ 

εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ, ηελ αξηζ. 3/2020 Μειέηε ηεο Γ/λζεο 

Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζηψλ 

θχιαμεο ηεο εηζφδνπ βνεζεηηθψλ γεπέδσλ ηνπ Πακπεινπνλλεζηαθνχ ηαδίνπ Παηξψλ, 

γηα ηελ ηήξεζε ησλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ 

θνξσλντνπ COVID-19» θαη ην απφ 23-7-2020 Πξαθηηθφ ηνπ αξκφδηνπ Γλσκνδνηηθνχ 

Οξγάλνπ, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

χκθσλα κε: 

1. Σν άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (άξζξν 3 ηνπ Ν.4412/2016 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 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  

 

θαη ιακβάλνληαο ππφςε: 

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

ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ,  δηφηη ε αλάγθε απνηξνπήο ηεο εμάπισζεο ηνπ θνξσλντνχ 

θαη νη εηδηθέο αλάγθεο πνπ έρνπλ πξνθχςεη ζε ζπλέρεηα εκθάληζεο θξνπζκάησλ 

ηνπ ελ ιφγσ ηνχ ζηελ Διιάδα, ζπληζηνχλ απξφβιεπηα γεγνλφηα εληαζζφκελα 

ζηελ έλλνηα ηεο αλσηέξαο βίαο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 2 πεξ. γ' 

ππνπεξ. δδ' ηνπ λ. 4013/2011 (πξβι. ζρεηηθή 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 ζςνέσεηαι άμεζα με ηα μέηπα αποθςγήρ ηηρ διάδοζηρ ηος κοπυνοφοω, 

δχλαληαη λα ζπλάπηνληαη ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζχκθσλε γλψκε ηεο 

Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. 

2. Σελ αξηζ. 3/2020 Μειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Παηδείαο, δηα Βίνπ Μάζεζεο & 

Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο πνπ αθνξά ηελ Παποσή ςπηπεζιών θύλαξηρ ηηρ 

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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ειζόδος βοηθηηικών γηπέδων ηος Παμπελοποννηζιακού Σηαδίος Παηπών, ηην 

απογεςμαηινή βάπδια από Δεςηέπα έωρ Παπαζκεςή 
3. Σελ αξηζ. 30719/17-07-2020 Πξφζθιεζε ππνβνιήο ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ 

Αλάζεζεο, ηνπ ηκήκαηνο Πξνκεζεηψλ θαη Γεκνπξαζηψλ ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

«OCEANIC SECURITY Ηδιυηική Δπισείπηζη Παποσήρ Τπηπεζιϊν 

Αζθαλείαρ Α.Δ.» θαζψο ε εηαηξεία έρεη ήδε εγθαηαζηήζεη κεραλήκαηα 

παξαθνινχζεζεο ζην θεληξηθφ θπιάθην ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 58928/11-10-2019 

ζχκβαζε γηα ηελ «Φχιαμε ησλ ρψξσλ 1. Σνπ Πακπεινπνλλεζηαθνχ ηαδίνπ 

Παηξέσλ θαη ησλ βνεζεηηθψλ γεπέδσλ απηνχ επί ησλ νδψλ Γηάλλε Ρίηζνπ & 

εθέξε θαη 2. Σσλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ παιαηνχ εξγνζηαζίνπ Λαδφπνπινπ». Η εν 

λόγω ζύμβαζη αθοπά ηην θύλαξη ηων βοηθηηικών γηπέδων ηην ππωϊνή και 

απογεςμαηινή βάπδια δηλ. από 08.00 έωρ 22.00 για ηιρ απγίερ και ηα 

Σαββαηοκύπιακα 

4. Σνλ αξηζ. 31095/20-07-2020 εκπξφζεζκν έληππν θάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ 

Αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο 3/2020 Μειέηεο ηεο Γηεχζπλζεο Παηδείαο, 

δηα Βίνπ Μάζεζεο & Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, επί απνδείμεη ζην θεληξηθφ 

πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 

5. Σν απφ 23/07/2020 Πξαθηηθφ ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ κε ην νπνίν 

δηαπηζηψζεθε ε πιεξφηεηα ησλ δεηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ αλάζεζεο θαη 

πξνηείλεηαη σρ οπιζηικψρ ανάδοσορ η επισείπηζη «OCEANIC SECURITY 

Ηδιυηική Δπισείπηζη Παποσήρ Τπηπεζιϊν Αζθαλείαρ Α.Δ.» έλαληη ζπλνιηθνχ 

πνζνχ 6.696,00 €, ζςμπ/νος ΦΠΑ 24% 

 

1] Δγκπίνει ηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, ιφγσ 

θαηεπείγνπζαο αλάγθεο νθεηιφκελεο ζε γεγνλφηα απξφβιεπηα γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή, 

ζχκθσλα κε: ην άξζξν 32 παξ.2 πεξ. γ ηνπ Ν4412/2016, ρσξίο λα πξνθχπηεη ππαηηηφηεηα 

ηνπ Γήκνπ 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 «Παποσή ςπηπεζιϊν θωλαξηρ ηηρ ειζψδος βοηθηηικϊν γηπέδυν ηος 

Παμπελοποννηζιακοω ηαδίος Παηπϊν, για ηην ηήπηζη ηυν μέηπυν ανηιμεηϊπιζηρ 

ηηρ ανάγκηρ πεπιοπιζμοω ηηρ διαζποπάρ ηος κοπυνοφος COVID-19». 

 

2] Δγκπίνει ηελ αξηζ. 3/2020 Μειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

& Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ «Παξνρή ππεξεζηψλ θχιαμεο ηεο εηζφδνπ 

βνεζεηηθψλ γεπέδσλ ηνπ Πακπεινπνλλεζηαθνχ ηαδίνπ Παηξψλ, γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνπ COVID-

19». 

 

3] Δγκπίνει ην απφ 23-07-2020 Πξαθηηθφ ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ γηα 

ηελ αλσηέξσ ππεξεζία. 

 

4] Αναθέηει ηελ ελ ιφγσ ππεξεζία κε CPV79713000-5, ζηελ εηαηξεία «OCEANIC 

SECURITY Ηδιυηική Δπισείπηζη Παποσήρ Τπηπεζιϊν Αζθαλείαρ Α.Δ.» έλαληη 

ζπλνιηθνχ πνζνχ 6.696,00 €, ζςμπ/νος ΦΠΑ 24%, θξίλνληαο ηελ πξνζθνξά ηεο πιήξε, 

ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο αξηζ. 3/2020 κειέηεο ηεο Γ/λζεο Παηδείαο, δηα Βίνπ 

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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Μάζεζεο & Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη ε νηθνλνκηθή ηεο πξνζθνξά είλαη εληφο ηνπ 

ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ σο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηνλ θάησζη πίλαθα: 

 
 

Πεπιγπαθή 

 

Ποζψηηηα 

 

 

Σιμή 

Μονάδαρ ανά 

μήνα € 

 

Γαπάνη € 

 

Φωλαξη ηηρ  ειζψδος 

βοηθηηικϊν γηπέδυν ηος 

Παμπελοποννηζιακοω 

ηαδίος Παηπϊν 

CPV: 79713000-5 «Τπηπεζίερ 

Φωλαξηρ» 

 

 

6 μήνερ 

(Γεςηέπα έυρ 

Παπαζκεςή 

15.00-21.00) 

 

 

900,00 

 

 

 

5.400,00 

 

Φ.Π.Α. 24% 

 

1.296,00 

 

Γενικψ ζωνολο δαπάνηρ 

 

6.696,00 

 

5] Δξοςζιοδοηεί ηον Γήμαπσο για ηην ςπογπαθή ηηρ ζσεηικήρ ωμβαζηρ. 

 

Ζ δέζμεςζη ηηρ ζσεηικήρ δαπάνηρ θα γίνει ζηην αμέζυρ επψμενη  

αναμψπθυζη ηος Πποχπολογιζμοω έηοςρ 2020, ζχκθσλα κε ην N. 3463/2006(ΦΔΚ Α 

114/30.6.2006) φπνπ αλαθέξεηαη: Σηιρ πεπιπηώζειρ ηος ζηοισείος β΄ ηηρ παπαγπάθος 4 

ηος παπόνηορ και ζηιρ πεπιπηώζειρ απεςθείαρ ανάθεζηρ ππομηθειών, παποσήρ ςπηπεζιών, 

εκπόνηζηρ μελεηών και εκηέλεζηρ έπγων όηαν ζςνηπέσει καηεπείγοςζα ανάγκη, εάν δεν 

ςπάπσει ζηον πποϋπολογιζμό πίζηωζη ή αςηή πος ςπάπσει είναι ανεπαπκήρ, η αναγκαία 

ηποποποίηζη ηος πποϋπολογιζμού γίνεηαι ζηην ππώηη, μεηά ηην ανάθεζη, ζςνεδπίαζη ηος 

δημοηικού ζςμβοςλίος.  

 

 

                Ο Ππψεδπορ                                   Σα ςμμεηέσονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

 

ΦΩΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ 

ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ – ΒΑΓΔΝΑ 

ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ 

 

ΑΔΑ: ΨΘ0ΣΩΞΙ-ΩΟ0
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