
1 

 

Αξηζκόο 433    

26
ε
 πλεδξίαζε  

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Παηξέωλ 

ηεο 21
εο

 Ηνπιίνπ 2020 

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

  

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

ζήκεξα, ηελ 21
ε
 Ηνπιίνπ 2020, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 11:00, κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε 

ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 26/17-7-2020,  

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

εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία ήιζαλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (23) ζέκαηα ηεο 

εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

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

Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 5] 

Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο,  6] Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 7] Πέηξνο 

Φσκάο – ηαθηηθό κέινο θαη 8] Νηθόιανο Θενδσξόπνπινο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Η θα Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 εθηόο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο ζέκαηνο (αξηζκόο απνθάζεσο 

434/2020). 

Ο θ. Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 εθηόο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο ζέκαηνο (αξηζκόο απνθάζεσο 

434/2020). 

Η θα Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 435/2020). 

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

ζπδήηεζε ηνπ 8
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 442/2020). 

Ο θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο– ηαθηηθό κέινο δελ ήιζε ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη 

θιήζεθε.  

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

ζπλεδξηάζεσο.  

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

 ηελ αξρή, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην θαηεπείγνλ ζέκα: «Δμνπζηνδόηεζε ηνπ 

Σκήκαηνο Σακείνπ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ γηα ηελ 

είζπξαμε ππέξ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ηνπ αξηζ. Νν 786133/18-09-2019 Γξακκάηηνπ 

πζηάζεσο Υξεκαηηθήο Παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ θαη 

ηεο αξηζ. 091/7045476/13-09-2019 Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο Διιάδνο 

Α.Δ.», (ζρεηηθό ην ππ’ αξηζ. 9578/21-7-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 

9450/17-7-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο 

Πξνζόδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο - Γ/λζε 

Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ – Σκήκα Πξνκεζεηώλ θαη Γεκνπξαζηώλ) ε νπνία έρεη σο εμήο: 

«Πξνο – Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - Δληαύζα - 

ΘΔΜΑ:΄΄Δμνπζηνδόηεζε ηνπ Σκήκαηνο Σακείνπ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ 

Γήκνπ Παηξέσλ γηα ηελ είζπξαμε ππέξ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ηνπ αξηζ. Νν 786133/18-09-

2019 Γξακκάηηνπ πζηάζεσο Υξεκαηηθήο Παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ 

θαη Γαλείσλ θαη ηεο αξηζ. 091/7045476/13-09-2019 Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο ηεο Δζληθήο 

Σξάπεδαο Διιάδνο Α.Δ.΄΄ - Λακβάλνληαο ππόςε: -*ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 

209 ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α΄/30.6.2006 - «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα  Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ») όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 13 ηνπ 
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άξζξνπ 20 «Αλαδηαηππώζεηο άξζξσλ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα» ηνπ Ν. 

3731/2008 (ΦΔΚ 263/η.Α’/23-12-2008) θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηπη. 38  ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 377 ηνπ Ν.4412/2016(ΦΔΚ 147/ Α’/08.08.2016), -*ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ72 

ηνπ Ν.3852/2010(ΦΔΚ 87/Α΄/07.06.2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην 

άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019(ΦΔΚ 134/Α΄/09.08.2019) θαη κε ηελ παξ. 4α ηνπ Ν.4674/2020 

(ΦΔΚ 53/Α΄/11.03.2020) «ηξαηεγηθή αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ησλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, ξύζκηζε δεηεκάησλ αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» θαη ηζρύεη, -*ηηο δηαηάμεηο ηνπ N.4270/2014 (ΦΔΚ143/Α’/28.06.2014) «Αξρέο 

δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – 

δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο» όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ, -*ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145/Α’/05.08.2016)«Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο 

Γηαηάθηεο» όπσο ηζρύεη, -*ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο 

πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ 

θαη 2014/25/ΔΔ)» όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ θαη ηδίσο ηνπ άξζξνπ 72 απηνύ, -*ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν.4555/2018 (Φ.Δ.Κ. 133/ηεύρνο Α'/19.07.2018): [Πξόγξακκα 

«ΚΛΔΙΘΔΝΗ Ι»] όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, -*ηελ αξηζ . 39788/31-07-2018 

εγθύθιην ηνπ Τπ . Δζσηεξηθώλ "Γλσζηνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν .4555/2018" ( Α 1́33), -

*ηελ κε αξηζ. πξση. 50660/30.08.2019 (ΑΓΑ:ΦΔΞΜΧΞΙ-ΡΤ4) απόθαζε Γεκάξρνπ 

Παηξέσλ πεξί «Οξηζκό Αληηδεκάξρσλ θαη Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ηνπ», -*ηελ αξηζ. 

286/19-05-2020(ΑΓΑΜ: 20AWRD006844319 2020-06-10 & ΑΓΑ:ΦΔΓΑΧΞΙ-Λ9Γ) 

απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ βάζεη ηεο νπνίαο: -1. 

Δγθξίζεθε ην από 12-05-2020 πξαθηηθό ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο θαη αμηνιόγεζεο ησλ 

δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ησλ πξνζσξηλώλ αλαδόρσλ θαη ζηνλ έιεγρν απηώλ ηνπ 

αξκνδίνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ (Δπηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ θαη αμηνιόγεζεο 

πξνζθνξώλ ηνπ άξζξνπ 221 παξ.1 ηνπ Ν.4412/2016) ηεο Γ/λζεο Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ 

& Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο γηα ηελ δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο πνπ αθνξά ηελ 

"Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο, εηδώλ γξαθείνπ, θσηναληηγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη θαθέισλ 

αιιεινγξαθίαο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ" κε 

ειεθηξνληθό δεκόζην αλνηθηό κεηνδνηηθό δηαγσληζκό κέζσ ΔΗΓΗ κε Α/Α 

ζπζηήκαηνο: 78462, - 2. Απνξξίθζεθε ε πξνζθνξά ηνπ «πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ» κε ηελ 

επσλπκία COMPASS ROSE ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΗ Ι.Κ.Δ. δηόηη: - α) δελ ππέβαιε πιήξε ηα 

δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 12ν 

"Απνδεηθηηθά κέζα" ηεο αξηζ. 1/2019 δηαθήξπμεο, έπεηηα από ηελ από 03-03-2020 

πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ, από ην 

Γλσκνδνηηθό Όξγαλν, ε νπνία αλαξηήζεθε ηελ ίδηα εκέξα ειεθηξνληθά κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο «επηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο Δ..Η.ΓΗ.., - β) δελ ππέβαιε θακία 

απάληεζε – ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ζην από 08-04-2020 αίηεκα ηνπ 

Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ, ην νπνίν αλαξηήζεθε ηελ ίδηα εκέξα ειεθηξνληθά κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο «επηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο Δ..Η.ΓΗ.., γηα «Παξνρή Γηεπθξηλήζεσλ – 

πκπιεξώζεσλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο» θαη - γ) εγθξίζεθε ε θαηάπησζε ηνπ 

αξηζ. Νν 786133/18-09-2019 Γξακκάηηνπ πζηάζεσο Υξεκαηηθήο Παξαθαηαζήθεο πνζνύ 

1.091,04 επξώ (Δγγύεζε ζπκκεηνρήο) ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ – 

Κεληξηθή Τπεξεζία Αζελώλ γηα ηελ «πξνζσξηλό αλάδνρν» COMPASS ROSE 

ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΗ Ι.Κ.Δ. ππέξ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 24 ηεο αξηζ. 

1/2019 δηαθήξπμεο, ην άξζξν 103 παξ.3 & παξ.5 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ην άξζξν 72 παξ.1α 

ηνπ Ν.4412/2016, - 3. Απνξξίθζεθε ε πξνζθνξά ηεο «πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ» κε ηελ 

επσλπκία Β. ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Δ. – «ΗΛΙΟ» δηόηη: - α) δελ ππέβαιε  πιήξε ηα 
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δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 12ν 

"Απνδεηθηηθά κέζα" ηεο αξηζ. 1/2019 δηαθήξπμεο, έπεηηα από ηελ από 03-03-2020 

πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ, ηνπ 

Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ, ε νπνία αλαξηήζεθε ηελ ίδηα εκέξα ειεθηξνληθά κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο «επηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο Δ..Η.ΓΗ.., κε ηελ από 18-03-2020 ππνβνιή 

ηνπο, κέζσ ηεο εθαξκνγήο «επηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο Δ..Η.ΓΗ.. θαη ηελ από 19-

03-2020 θαηάζεζε θπζηθνύ θαθέινπ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο κε 

αξ.πξση.12784/19-03-2020, έπεηηα από Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 

κε αίηεκα γηα παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ ππνβνιήο ηνπο από ηνλ εηαίξν – δηαρεηξηζηή Λεσλίδα 

Ηιηόπνπιν ηνπ Βαζηιείνπ, ην νπνίν έγηλε δεθηή, - β) δελ ππέβαιε πιήξε απάληεζε – 

ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ζην από 22-04-2020 αίηεκα ηνπ 

Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ, ην νπνίν αλαξηήζεθε ηελ ίδηα εκέξα ειεθηξνληθά κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο  «επηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο Δ..Η.ΓΗ..,  γηα  «Παξνρή Γηεπθξηλήζεσλ – 

πκπιεξώζεσλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο», κε ηηο από 23-04-2020 θαη 24-04-2020 

απαληήζεηο – ζπκπιεξώζεηο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο πνπ ππνβιήζεθαλ κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο «επηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο Δ..Η.ΓΗ.., θαζώο θαη ηελ θαηάζεζε 

θπζηθνύ θαθέινπ κε αξ.πξση.15009/24-04-2020, ζην θεληξηθό πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ θαη - γ) εγθξίζεθε ε θαηάπησζε ηεο αξηζ. 091/7045476/13-09-2019 Δγγπεηηθήο 

Δπηζηνιήο πνζνύ 216,10 επξώ (Δγγύεζε ζπκκεηνρήο) ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο – 

Καηάζηεκα Μεληδίνπ (091) γηα ηελ «πξνζσξηλό αλάδνρν» Β. ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ 

Ο.Δ. – «ΗΛΙΟ» ππέξ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 24 ηεο αξηζ. 1/2019 

δηαθήξπμεο, ην άξζξν 103 παξ.3 & παξ.5 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ην  άξζξν 72 παξ.1 α ηνπ 

Ν4412/2016 θαη - 4. Καηαθπξώζεθε ην ζύλνιν ησλ εηδώλ ησλ ΟΜΑΓΧΝ Α΄- ΓΡΑΦΙΚΗ 

ΤΛΗ – CPV: 30192700-8, Β΄- ΔΙΓΗ ΓΡΑΦΔΙΟΤ - CPV: 30192000-1, Γ΄- 

ΦΧΣΟΑΝΣΙΓΡΑΦΙΚΟ ΥΑΡΣΙ – CPV: 30197643-5 θαη Γ΄- ΦΑΚΔΛΟΙ 

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ – CPV: 30199710-0 ζηελ νξηζηηθή αλάδνρν αηνκηθή επηρείξεζε κε 

ηελ επσλπκία "ΜΑΝΣΑ ΔΛΔΤΘ. ΙΧΑΝΝΗ" γηα ηελ πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο, εηδώλ 

γξαθείνπ, θσηναληηγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη θαθέισλ αιιεινγξαθίαο γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθώλ ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, γηαηί ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο 

είλαη πιήξεο θαη ζύκθσλα κε ηα όζα πξνβιέπεη ην άξζξν 12 ηεο αξ. 1/2019 δηαθήξπμεο 

έλαληη ζπλνιηθνύ πνζνύ ελελήληα ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ ηξηάληα επηά επξώ (90.637,00 €) 

(ΟΜΑΓΑ Α΄:1.741,83 € + ΟΜΑΓΑ Β΄: 32.031,25 € + ΟΜΑΓΑ Γ΄: 48.870,88 € + 

ΟΜΑΓΑ Γ΄: 7.993,04 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%. -*Σελ βεβαίσζε πεξί 

κε άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο αλσηέξσ απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζύκθσλα κε ην Βηβιίν IV – "Έλλνκε Πξνζηαζία θαηά ηε 

ύλαςε Γεκνζίσλ πκβάζεσλ" (άξζξα 345 έσο 374) ηνπ Ν. 4412/2016. - Παξαθαινύκε 

όπσο: - Δμνπζηνδνηήζεηε ην Σκήκα Σακείνπ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ 

Γήκνπ Παηξέσλ όπσο πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ είζπξαμε 

ππέξ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ησλ θάησζη εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο: - i) ηνπ αξηζ. Νν 

786133/18-09-2019 Γξακκάηηνπ πζηάζεσο Υξεκαηηθήο Παξαθαηαζήθεο πνζνύ ρηιίσλ 

ελελήληα ελόο επξώ θαη ηεζζάξσλ ιεπηώλ (1.091,04 €) (Δγγύεζε ζπκκεηνρήο) ηνπ 

Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ – Κεληξηθή Τπεξεζία Αζελώλ ηεο COMPASS 

ROSE ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΗ Ι.Κ.Δ. θαη - ii) ηεο αξηζ. 091/7045476/13-09-2019 Δγγπεηηθήο 

Δπηζηνιήο πνζνύ δηαθνζίσλ δέθα έμη επξώ θαη δέθα ιεπηώλ (216,10 €) (Δγγύεζε 

ζπκκεηνρήο) ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. – Καηάζηεκα Μεληδίνπ (091) ηεο 

εηαηξείαο Β. ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Δ. – «ΗΛΙΟ». – Ο Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, 

Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη 

Ννκηθήο Τπεξεζίαο, θ. Γηνλύζηνο Πιέζζαο».- 

ΑΔΑ: ΩΓΠΟΩΞΙ-ΜΒ5



4 

 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζή ηνπ σο αξκόδηνπ 

εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ, ηελ αξκόδηα ππεξεζηαθή παξάγνληα θαη αθνύ θήξπμε ην σο άλσ 

ζέκα κατεπείγον, 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 
 

 ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

1. Σεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α΄/30.6.2006 - «Κύξσζε 

ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ») όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 «Αλαδηαηππώζεηο άξζξσλ Γεκνηηθνύ 

θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα» ηνπ Ν. 3731/2008 (ΦΔΚ 263/η.Α’/23-12-2008) θαη ηηο 

δηαηάμεηο ηεο πεξηπη. 38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν.4412/2016(ΦΔΚ 

147/Α’/08.08.2016) 

2. Σνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010 (άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019 θαη άξζξν 10 παξ. 4 

ηνπ Ν.4674/2020) 

3. Σνπ N.4270/2014 (ΦΔΚ143/Α’/28.06.2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο 

θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ 

4. Σνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145/Α’/05.08.2016) «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο 

Γηαηάθηεο» όπσο ηζρύεη 

5. Σσλ άξζξσλ ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη 

Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» όπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ θαη ηδίσο ηνπ άξζξνπ 72 απηνύ 

6. Σνπ Ν.4555/2018 (Φ.Δ.Κ. 133/ηεύρνο Α'/19.07.2018): [Πξόγξακκα 

«ΚΛΔΙΘΔΝΗ Ι»] όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη 

7. Σεο αξηζ. 39788/31-07-2018 εγθπθιίνπ ηνπ Τπ. Δζσηεξηθώλ "Γλσζηνπνίεζε 

δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4555/2018" (Α 1́33) 

 

θαη ιακβάλνληαο ππόςε: 

1. Σελ κε αξηζ. πξση. 50660/30.08.2019 (ΑΓΑ:ΦΔΞΜΧΞΙ-ΡΤ4) απόθαζε Γεκάξρνπ 

Παηξέσλ πεξί «Οξηζκό Αληηδεκάξρσλ θαη Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ηνπ» 

2. Σελ αξηζ. 286/19-05-2020 (ΑΓΑΜ: 20AWRD006844319 2020-06-10 & 

ΑΓΑ:ΦΔΓΑΧΞΙ-Λ9Γ) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 

βάζε ηεο νπνίαο: 

1. εγθξίζεθε ην από 12-05-2020 πξαθηηθό ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο θαη 

αμηνιόγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο ησλ πξνζσξηλώλ αλαδόρσλ θαη 

ζηνλ έιεγρν απηώλ ηνπ αξκνδίνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ (Δπηηξνπή δηελέξγεηαο 

δηαγσληζκνύ θαη αμηνιόγεζεο πξνζθνξώλ ηνπ άξζξνπ 221 παξ.1 ηνπ Ν.4412/2016) 

ηεο Γ/λζεο Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ & Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο γηα ηελ δηαδηθαζία 

ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο πνπ αθνξά ηελ "Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο, εηδώλ 

γξαθείνπ, θσηναληηγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη θαθέισλ αιιεινγξαθίαο γηα ηελ θάιπςε 

ησλ αλαγθώλ ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ" κε ειεθηξνληθό δεκόζην 

αλνηθηό κεηνδνηηθό δηαγσληζκό κέζσ ΔΗΓΗ κε Α/Α ζπζηήκαηνο: 78462, 

2. απνξξίθζεθε ε πξνζθνξά ηνπ «πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ» κε ηελ επσλπκία 

COMPASS ROSE ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΖ Η.Κ.Δ. δηόηη:  

α) δελ ππέβαιε πιήξε ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 12
ν
 "Απνδεηθηηθά κέζα" ηεο αξηζ. 1/2019 δηαθήξπμεο, έπεηηα 

από ηελ από 03-03-2020 πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο 
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πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ, από ην Γλσκνδνηηθό Όξγαλν, ε νπνία αλαξηήζεθε ηελ ίδηα 

εκέξα ειεθηξνληθά κέζσ ηεο εθαξκνγήο «επηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο 

Δ..Η.ΓΗ..,  

β) δελ ππέβαιε θακία απάληεζε – ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο 

ζην από 08-04-2020 αίηεκα ηνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ, ην νπνίν αλαξηήζεθε ηελ 

ίδηα εκέξα ειεθηξνληθά κέζσ ηεο εθαξκνγήο «επηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο 

Δ..Η.ΓΗ.., γηα «Παξνρή Γηεπθξηλήζεσλ – πκπιεξώζεσλ δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο» θαη 

γ) εγθξίζεθε ε θαηάπηωζε ηνπ αξηζ. Νν 786133/18-09-2019 Γξακκάηηνπ 

πζηάζεσο Υξεκαηηθήο Παξαθαηαζήθεο πνζνύ 1.091,04 επξώ (Δγγύεζε 

ζπκκεηνρήο) ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ – Κεληξηθή Τπεξεζία 

Αζελώλ γηα ηελ «πξνζσξηλό αλάδνρν» COMPASS ROSE ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΖ 

Η.Κ.Δ. ππέξ ηνπ Γήκνπ Παηξέωλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 24 ηεο αξηζ. 1/2019 

δηαθήξπμεο, ην άξζξν 103 παξ.3 & παξ.5 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ην  άξζξν 72 παξ.1α 

ηνπ Ν.4412/2016, 

3. απνξξίθζεθε ε πξνζθνξά ηεο «πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ» κε ηελ επσλπκία Β. 

ΖΛΗΟΠΟΤΛΟ & ΗΑ Ο.Δ. – «ΖΛΗΟ» δηόηη: 

α) δελ ππέβαιε πιήξε ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 12ν "Απνδεηθηηθά κέζα" ηεο αξηζ. 1/2019 δηαθήξπμεο, 

έπεηηα από ηελ από 03-03-2020 πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ, ηνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ, ε νπνία 

αλαξηήζεθε ηελ ίδηα εκέξα ειεθηξνληθά κέζσ ηεο εθαξκνγήο  «επηθνηλσλίαο» ηνπ 

ζπζηήκαηνο Δ..Η.ΓΗ.., κε ηελ από 18-03-2020 ππνβνιή ηνπο, κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο  «επηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο Δ..Η.ΓΗ.. θαη ηελ από 19-03-2020 

θαηάζεζε θπζηθνύ θαθέινπ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο κε αξ.πξση.12784/19-

03-2020,  έπεηηα από Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 κε αίηεκα 

γηα παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ ππνβνιήο ηνπο από ηνλ εηαίξν – δηαρεηξηζηή Λεσλίδα 

Ηιηόπνπιν ηνπ Βαζηιείνπ, ην νπνίν έγηλε δεθηή, 

β) δελ ππέβαιε πιήξε απάληεζε – ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο 

ζην από 22-04-2020 αίηεκα ηνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ, ην νπνίν αλαξηήζεθε ηελ 

ίδηα εκέξα ειεθηξνληθά κέζσ ηεο εθαξκνγήο  «επηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο 

Δ..Η.ΓΗ..,  γηα  «Παξνρή Γηεπθξηλήζεσλ – πκπιεξώζεσλ δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο», κε ηηο από 23-04-2020 θαη 24-04-2020 απαληήζεηο – ζπκπιεξώζεηο 

δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο πνπ ππνβιήζεθαλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο  

«επηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο Δ..Η.ΓΗ.., θαζώο θαη ηελ θαηάζεζε θπζηθνύ 

θαθέινπ κε αξ.πξση.15009/24-04-2020, ζην θεληξηθό πξσηόθνιιν ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ θαη 

γ) εγθξίζεθε ε θαηάπηωζε ηεο αξηζ. 091/7045476/13-09-2019 Δγγπεηηθήο 

Δπηζηνιήο πνζνύ 216,10 € (Δγγύεζε ζπκκεηνρήο) ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο – 

Καηάζηεκα Μεληδίνπ (091) γηα ηελ «πξνζσξηλό αλάδνρν» Β. ΖΛΗΟΠΟΤΛΟ & 

ΗΑ Ο.Δ. – «ΖΛΗΟ» ππέξ ηνπ Γήκνπ Παηξέωλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 24 ηεο 

αξηζ. 1/2019 δηαθήξπμεο, ην άξζξν 103 παξ.3 & παξ.5 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ην 

άξζξν 72 παξ.1 α ηνπ Ν4412/2016 θαη 

4. Καηαθπξώζεθε ην ζύλνιν ησλ εηδώλ ησλ ΟΜΑΓΧΝ Α΄- ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ – 

CPV: 30192700-8, Β΄- ΔΙΓΗ ΓΡΑΦΔΙΟΤ - CPV: 30192000-1, Γ΄- 

ΦΧΣΟΑΝΣΙΓΡΑΦΙΚΟ ΥΑΡΣΙ – CPV: 30197643-5 θαη Γ΄- ΦΑΚΔΛΟΙ 

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ – CPV: 30199710-0 ζηελ νξηζηηθή αλάδνρν αηνκηθή 

επηρείξεζε κε ηελ επσλπκία "ΜΑΝΣΑ ΔΛΔΤΘ. ΙΧΑΝΝΗ" γηα ηελ πξνκήζεηα 
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γξαθηθήο ύιεο, εηδώλ γξαθείνπ, θσηναληηγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη θαθέισλ 

αιιεινγξαθίαο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, 

γηαηί ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο είλαη πιήξε θαη ζύκθσλα κε ηα όζα 

πξνβιέπεη ην άξζξν 12 ηεο αξ. 1/2019 δηαθήξπμεο έλαληη ζπλνιηθνύ πνζνύ 

ελελήληα ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ ηξηάληα επηά επξώ (90.637,00 €) (ΟΜΑΓΑ 

Α΄:1.741,83 € + ΟΜΑΓΑ Β΄: 32.031,25 € + ΟΜΑΓΑ Γ΄: 48.870,88 € + ΟΜΑΓΑ 

Γ΄: 7.993,04 €), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24% 

3. Σελ βεβαίσζε πεξί κε άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο αλσηέξσ 

απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζύκθσλα κε ην Βηβιίν 

IV – "Έλλνκε Πξνζηαζία θαηά ηε ύλαςε Γεκνζίσλ πκβάζεσλ" (άξζξα 345 έσο 

374) ηνπ Ν. 4412/2016 

 

Δμνπζηνδνηεί ην Σκήκα Σακείνπ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ όπσο πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ είζπξαμε ππέξ ηνπ 

Γήκνπ Παηξέσλ ησλ θάησζη εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο: 

i)  Σνπ αξηζ. Νν 786133/18-09-2019 Γξακκάηηνπ πζηάζεσο Υξεκαηηθήο 

Παξαθαηαζήθεο πνζνύ 1.091,04 € (Δγγύεζε ζπκκεηνρήο) ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ 

θαη Γαλείσλ – Κεληξηθή Τπεξεζία Αζελώλ ηεο COMPASS ROSE ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΖ 

Η.Κ.Δ.. 

 

ii)  Σεο αξηζ. 091/7045476/13-09-2019 Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πνζνύ 216,10 € 

(Δγγύεζε ζπκκεηνρήο) ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. – Καηάζηεκα Μεληδίνπ 

(091) ηεο εηαηξείαο Β. ΖΛΗΟΠΟΤΛΟ & ΗΑ Ο.Δ. – «ΖΛΗΟ». 

 

 

        Ο Πξόεδξνο                                      Σα Παξόληα Μέιε 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

ΦΩΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ 

ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ 

ΝΗΚΟΛΑΟ ΘΔΟΓΩΡΟΠΟΤΛΟ 
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