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Σηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 3η Νοεμβπίος 2020, εκέξα Σπίηη θαη ώπα 11:30, κεηά
απφ γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 39/3010-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζυ ηηλεδιάζκετηρ ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ
Δπιηποπήρ, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθχθιην ηνπ ΥΠ.ΔΣ. ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (18) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα
παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλχζεο Πιέζζαο – Πξφεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο, 3]
Αθξηβή Σακνχξε-Βαγελά – ηαθηηθφ κέινο, 4] Ινπιία Γηαλληηζνπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 5]
Γεψξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθφ κέινο, 6] Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 7] Ισάλλεο
Τζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, 8] Φξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο θαη 9]
Θεφδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο.
Ο θ. Πέηξνο Χσκάο – ηαθηηθφ κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε ζπδήηεζε
νπ
ηνπ 1 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 779/2020)
Οη θ.θ. Φψηηνο Γεκαθφπνπινο – Αληηπξφεδξνο, Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο
θαη Νηθφιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθφ κέινο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη
θιήζεθαλ.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..

Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (9) ζέκα ηεο εκεξεζίαο
δηαηάμεσο, «Δμεηδίθεπζε πίζησζεο πνζνχ 38.806,78€ ζπκπ/λνπ ΦΠΑ 6%, ζηνλ
Κ.Α. 00-6495.00016, ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ γηα ηελ
θαηεπείγνπζα πξνκήζεηα αλαγθαίσλ εηδψλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ
θνξσλντνχ covid-19 ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ», (ζρεηηθφ ην αξηζ. 15238/30-10-2020
δηαβηβαζηηθφ ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 15077/29-10-2020 εηζήγεζε
ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθψλ, Γηαρείξηζεο Πξνζφδσλ, Τνπηθήο
Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ θαη Ννκηθήο Υπεξεζίαο – Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ
Υπεξεζηψλ – Τκήκα Πξνκεζεηψλ θαη Γεκνπξαζηψλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο:
- Τνλ θ. Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ:΄΄Δμεηδίθεπζε πίζησζεο΄΄ Έρνληαο ππφςε: -*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, κε ην άξζξν 10 παξ. 4 ηνπ
Ν.4674/20 θαη ην άξζξν 40 παξ.1 πεξ. ζη η ηνπ Ν. 4735/12-10-2020 -*ην άξζξν 203
παξ. 1 ηνπ Ν. 4555/2018 - Παξαθαινχκε φπσο εμεηδηθεχζεηε πίζησζε πνζνχ
38.806,78€ζπκπ/λνπ Φ.Π.Α. 6% ζηνλ Κ.Α. 00-6495.00016 (Έθηαθηε επηρνξήγεζε
ησλ Γήκσλ ηεο Φψξαο πξνο θάιπςε έθηαθησλ θαη επηηαθηηθψλ ηνπο αλαγθψλ πνπ
πξνθιήζεθαλ απφ ηελ εκθάληζε ηνπ θνξνλντνχ COVID-19 ),ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ γηα ηελ «Καηεπείγνπζα πξνκήζεηα αλαγθαίσλ εηδψλ γηα ηνλ
πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ covid – 19 ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ» - Η
αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη κε ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο
πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, ιφγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο ε νπνία δελ απνξξέεη απφ
επζχλε ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 παξ.2 πεξ. γ ηνπ
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Ν4412/2016, κεηά απφ έξεπλα αγνξάο – Ο Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθψλ,
Γηαρείξηζεο Πξνζφδσλ, Τνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ θαη Ννκηθήο
Υπεξεζίαο, θ. Γηνλχζηνο Πιέζζαο».Ζ Οικονομική Δπιηποπή, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, ηελ εηζήγεζή ηνπ
σο αξκφδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειψλ,
ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
Σχκθσλα κε ην άξζξν 203 ηνπ Ν. 4555/2018 (Ν.4625/2019 άξζξν 14 παξ. 1)
εξειδικεύει πίζησζε πνζνχ 38.806,78 €, ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α. 6% ζε
βάξνο ηνπ Κ.Α. 00-6495.00016 (Έθηαθηε επηρνξήγεζε ησλ Γήκσλ ηεο Φψξαο πξνο
θάιπςε έθηαθησλ θαη επηηαθηηθψλ ηνπο αλαγθψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ
εκθάληζε ηνπ θνξσλντνχ COVID-19), ησλ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020, γηα ηελ «Καηεπείγοςζα ππομήθεια αναγκαίυν ειδών για
ηον πεπιοπιζμό ηηρ διαζποπάρ ηος κοπυνοφού covid-19 ηος Γήμος Παηπέυν».
Η αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη κε ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο
ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, ιφγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο ε νπνία δελ
απνξξέεη απφ επζχλε ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 παξ.2 πεξ. γ
ηνπ Ν4412/2016, κεηά απφ έξεπλα αγνξάο.
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