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Απιθμόρ  797 

Οπθή επανάλητη    

40
η
 ςνεδπίαζη  

Οικονομικήρ Δπιηποπήρ Γήμος Παηπέυν 

ηηρ 10
ηρ

 Νοεμβπίος 2020 

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

  

ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 10
η
 Νοεμβπίος 2020, εκέξα Σπίηη θαη ώπα 11:30, κεηά 

απφ γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 40/6-11-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζυ ηηλεδιάζκετηρ ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ 

Δπιηποπήρ, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. πξση. ΓΙΓΑΥ/Φ.69/133/νηθ.20764/7-11-2020 εγθχθιην 

ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (22) ζέκαηα ηεο 

εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

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

Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο, 4] Αθξηβή ακνχξε-Βαγελά – ηαθηηθφ κέινο, 

5] Ινπιία Γηαλληηζνπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 6] Γεψξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθφ κέινο, 7] 

Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθφ κέινο, 8] Υξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο θαη 9] 

Θεφδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. 

Ο θ. Ισάλλεο Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 798/2020) θαη 

απνρψξεζε απφ απηή θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 11
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο 

(αξηζκφο απνθάζεσο 808/2020). 

Ο θ. Υξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηελ ηειεδηάζθεςε 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 11
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 

808/2020). 

Οη θ.θ. Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο, Νηθφιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθφ 

κέινο θαη Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη 

θιήζεθαλ.  

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

ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...………………………………………………….. 
ηελ αξρή, ν θ. Πξφεδξνο εηζάγεη ην θαηεπείγνλ ζέκα, «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 

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 θαη ην άξζξν 58 ηνπ λ.4722/20, β) Σεο αξηζ.4/2020 Μειέηεο ηεο 

Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη γ) Σνπ απφ 6/11/2020 Πξαθηηθνχ ηνπ αξκνδίνπ 

γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ, γηα ηελ Καηεπείγνπζα πξνκήζεηα αλαγθαίσλ εηδψλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ 

ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, κε ζπλνιηθφ πνζφ αλάζεζεο 36.806,78 € (ζπκπ/λνπ 

ΦΠΑ) – 2) Αλάζεζε ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο θαη 3) Δμνπζηνδφηεζε ζην Γήκαξρν γηα ηελ 

ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ πκβάζεσλ», (ζρεηηθφ ην αξηζ. 15742/9-11-2020 δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ. 

Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 15702/6-11-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθψλ, 

Γηαρείξηζεο Πξνζφδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο – 

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 

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 

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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ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, θαη ην άξζξν 58 ηνπ λ.4722/20 β) ηεο αξηζ.4/2020 Μειέηεο ηεο 

Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη γ) ηνπ απφ 6/11/2020 Πξαθηηθνχ ηνπ αξκνδίνπ 

γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ, γηα ηελ Καηεπείγνπζα πξνκήζεηα αλαγθαίσλ εηδψλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ 

ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, κε ζπλνιηθφ πνζφ αλάζεζεο 36.806,78€ (ζπκπ/λνπ 

ΦΠΑ) 2. Αλάζεζε ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο θαη 3. Δμνπζηνδφηεζε ζην Γήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή 

ησλ  ζρεηηθψλ  πκβάζεσλ΄΄ - 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.4625/2019,  κε ην Ν.4674/20 άξζξν 10 παξ. 4 θαη ην 

άξζξν 40  παξ.1 πεξ. ζη η  ηνπ Ν. 4735/12-10-2020. -*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 θαη ην άξζξν 58 ηνπ λ.4722/20 -*ηηο 

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 

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 κεηα 

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. -*Σν άξζξν 1 ηεο ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟΤ 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ Σεχρνο A’ 68/20.03.2020 «….. Μείσζε ζπληειεζηή ΦΠΑ γηα είδε αηνκηθήο 

πγηεηλήο θαη πξνζηαζίαο. Ο ζπληειεζηήο ηνπ θφξνπ γηα ηα αγαζά απηά(γάληηα, κάζθεο, 

αληηζεπηηθά γηα πξνζηαζία απφ ηνχο θαη ηελ απνθπγή κεηάδνζεο αζζελεηψλ) νξίδεηαη ζε έμη ηνηο 

εθαηφ (6%)» -*ηελ αξηζ.47990-9/10/2020 Πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ γηα ηε δηεμαγσγή 

έξεπλαο αγνξάο πξνθεηκέλνπ λα ζπληαρζεί ε κειέηε ηεο θαηεπείγνπζαο πξνκήζεηαο αλαγθαίσλ 

εηδψλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 –*ηελ απφ 11/10/2020 

δεκνζίεπζε ηεο αλσηέξσ πξφζθιεζεο γηα έξεπλα αγνξάο -*ην απφ 16/10/2020 έγγξαθν ηνπ 

Γεκάξρνπ Παηξέσλ, κε ην νπνίν νξίδεη ηνπο δεκνηηθνχο ππαιιήινπο πνπ ζα ειέγμνπλ θαη ζα 

αμηνινγήζνπλ ηηο πξνζθνξέο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα αγνξάο -

*ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ ηξηάληα έλα (31) ζπκκεηερφλησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ -*ην απφ 

19/10/2020 ππεξεζηαθφ έγγξαθν κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αγνξάο -*ηελ αξηζ. 4/2020 

Μειέηε ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ ηελ αξηζ. 787/3-11-2020 κε ΑΓΑ 6Κ2ΞΧΞΙ-5ΤΞ 

απφθαζε ηεο Ο.Δ. κε ηελ εμεηδίθεπζε ηεο πίζησζεο γηα ηελ εηο ην ζέκα πξνκήζεηα -*ηελ κε 

αξ.πξση.15.054/6-11-2020Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο Β/2.095 κε ΑΓΑ: 6Λ75ΧΞΙ-ΧΦΗ 

θαη ΑΓΑΜ: 20REQ007602084 πνζνχ 36.806,78€ (ζπκπεξ/λνπ ηνπ Φ.Π.Α.24%) ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 00-6495.00016 (Δπηρνξήγεζε γηα θάιπςε έθηαθησλ θαη επηηαθηηθψλ αλαγθψλ πνπ 

πξνθιήζεθαλ απφ ηελ εκθάληζε ηνπ θνξνλστνχ covid - 19)γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2020 κε 

CPV33631600-8, 33157100-6, 18424300-0, 38412000-6, 42122230-1 -*ηελ αξηζ. 51625/29-10-

2020 Πξφζθιεζε ππνβνιήο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαζψο θαη ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ 

Αλάζεζεο, ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε βάζε ην απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο αγνξάο -*ηνπο θάησζη 

εκπξφζεζκνπο έληππνπο θαθέινπο κε ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά αλάζεζεο  

ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηεο 4/2020 Μειέηεο ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ, επί 

απνδείμεη ζην θεληξηθφ πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ: - 1. ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Δ. 

ΑΛΔΞΙΓΗ-ΦΤΛΑΚΣΙΓΗ Α.Δ. -2 «BBDΝΙΚ. ΛΑΨΝΙΧΣΗ ΑΔΒΔ» -3. «ΓΙΑΡΔΜΔΒ, &ΙΑΔ.Δ. 

DIARCOCHEM» - 4. «ΞΔΝΟΦΧΝΓΔΡΜΑΝΟΑ.Δ.» - 5. «HIPPOKRATISA.E» - 6. «ΒΔΡΑΛ 

ΑΒΔΔ» -7 «ΠΑΠΑΠΤΡΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ» - 8 «ΠΔΣΡΟ ΜΟΥΟ & ΤΙΟ Ο.Δ.» -*ην απφ 

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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6/11/2020 Πξαθηηθφ ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ κε ην νπνίν δηαπηζηψζεθε ε πιεξφηεηα 

ησλ δεηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ αλάζεζεο θαη πξνηείλνληαη νη νξηζηηθνί αλάδνρνη - 

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. 4/2020 Μειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη - γ) ην απφ 6/11/2020 Πξαθηηθφ 

ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ γηα ηελ Καηεπείγνπζα πξνκήζεηα αλαγθαίσλ εηδψλ γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 έλαληη ζπλνιηθνχ πνζνχ 36.806,78€ 

ζπκπ/λνπ ΦΠΑ -  2. Αλαζέζεηε ηελ ελ ιφγσ πξνκήζεηα ζηνπο θάησζη νηθνλνκηθνχ θνξείο 

θξίλνληαο ηηο πξνζθνξέο ηνπο ηερληθά άξηηεο, πιήξεηο, ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο ηεο αξηζκ. 4/2020 

Μειέηεο θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζεο εληφο ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, φπσο αλαιπηηθά 

αλαθέξνπκε: - 1) «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Δ. ΑΛΔΞΙΓΗ-ΦΤΛΑΚΣΙΓΗ Α.Δ.» έλαληη ζπλνιηθνχ 

πνζνχ 23,06 € ζπκπ/λνπ ηνπ ΦΠΑ 6% - 

ΔΙΓΟ 
Πνζφηεηα 

ζε ηκρ 

Σηκή 

κνλάδαο € 

χλνιν ζε  

επξψ € 

ΜΑΚΑ ΠΡΟΧΠΙΓΑ  ΑΠΙΓΑ ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ 
15 1,45 21,75 

χλνιν 21,75 

Φ.Π.Α. 6% 1,31 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 23,06 

-2) «BBD ΝΙΚ. ΛΑΨΝΙΧΣΗ ΑΔΒΔ» έλαληη ζπλνιηθνχ πνζνχ 1.669,82 € ζπκπ/λνπ ηνπ ΦΠΑ 

6%-  

ΔΙΓΟ 
Πνζφηεηα 

ζε ηκρ 

Σηκή 

κνλάδαο € 

χλνιν ζε  

επξψ € 

ΦΙΛΣΡΟΜΑΚΑ FFP2 ρσξηοβαιβηδα 1.770 0,89 1.575,30 

χλνιν 1.575,30 

Φ.Π.Α. 6% 94,52 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 1.669,82 

-3) «ΓΙΑΡΔΜΔ Β. & ΙΑ Δ.Δ. DIARCOCHEM»έλαληη ζπλνιηθνχ πνζνχ 1.426,00 € ζπκπ/λνπ 

ηνπ ΦΠΑ 24% -  

ΔΙΓΟ 
Πνζφηεηα 

ζε ηκρ 

Σηκή 

κνλάδαο€ 

χλνιν ζε  

επξψ € 

ΔΠΙΣΟΙΥΙΑ ΒΑΗ ΑΝΣΙΗΠΣΙΚΟΤ 1lt κε κνριφ 100 11,50 1.150,00 

χλνιν  1.150,00 

Φ.Π.Α. 24% 276,00 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 1.426,00 

-4) «ΞΔΝΟΦΧΝ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Δ.» έλαληη ζπλνιηθνχ πνζνχ 496,00 € ζπκπ/λνπ ηνπ ΦΠΑ 24%- 

ΔΙΓΟ 
Πνζφηεηα 

ζε ηκρ 

Σηκή 

κνλάδαο € 

χλνιν ζε  

επξψ € 

ΦΗΦΙΑΚΑ ΘΔΡΜΟΜΔΣΡΑ ΜΔΣΧΠΟΤ 20 20,00 400,00 

χλνιν 400,00 

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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Φ.Π.Α. 24 % 96,00 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 496,00 

-5) «HIPPOKRATISA.E» έλαληη ζπλνιηθνχ πνζνχ 4.747,10 € ζπκπ/λνπ ηνπ ΦΠΑ 6% - 

ΔΙΓΟ 
Πνζφηεηα 

ζε ηκρ 

Σηκή 

κνλάδαο € 

χλνιν ζε  

επξψ € 

ΑΝΣΙΗΠΣΙΚΑ 500 ml κε αληιία 160 2,09 334,40 

ΑΝΣΙΗΠΣΙΚΑ 1lt κε αληιία 1600 2,59 4.144,00 

χλνιν 4.478,40 

Φ.Π.Α. 6% 268,70 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 4.747,10 

-6) «ΒΔΡΑΛ ΑΒΔΔ» έλαληη ζπλνιηθνχ πνζνχ 13.366,60€ ζπκπ/λνπ ηνπ ΦΠΑ 6% -  

ΔΙΓΟ 
Πνζφηεηα 

ζε ηκρ 

Σηκή 

κνλάδαο € 

χλνιν ζε  

επξψ € 

ΑΝΣΙΗΠΣΙΚΑ 4lt 1.300 9,70 12.610,00 

χλνιν 12.610,00 

Φ.Π.Α. 6% 756,60 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13.366,60 

-7) «ΠΑΠΑΠΤΡΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ» έλαληη ζπλνιηθνχ πνζνχ 4.028,00 € ζπκπ/λνπ ηνπ ΦΠΑ 

6% -  

ΔΙΓΟ 
Πνζφηεηα 

ζε ηκρ 

Σηκή 

κνλάδαο € 

χλνιν ζε  

επξψ € 

ΜΑΚΔ ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ  ΥΡΗΔΧΝ 4.000 0,95 3.800,00 

χλνιν  3.800,00 

Φ.Π.Α. 6% 228,00 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 4.028,00 

-8) «ΠΔΣΡΟ ΜΟΥΟ & ΤΙΟ Ο.Δ.» έλαληη ζπλνιηθνχ πνζνχ 11.257,20 € ζπκπ/λνπ ηνπ ΦΠΑ 

6% -  

ΔΙΓΟ 
Πνζφηεηα 

ζε ηκρ 

Σηκή 

κνλάδαο € 

χλνιν ζε  

επξψ € 

ΓΑΝΣΙΑ ΝΙΣΡΙΛΙΟΤ ΜΙΑ ΥΡΗΗ ( θνπηη ησλ 

150ηκρ) 
900 11,80 10.620,00 

χλνιν  10.620,00 

Φ.Π.Α. 6% 637,20 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 11.257,20 

-3.Δμνπζηνδνηήζεηε ην Γήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ πκβάζεσλ. – Ο Αληηδήκαξρνο 

Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθψλ, Γηαρείξηζεο Πξνζφδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ 

θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο, θ. Γηνλχζηνο Πιέζζαο».- 

 

 Ζ Οικονομική Δπιηποπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, έιαβε ππφςε ηελ σο άλσ εηζήγεζή 

ηνπ σο αξκφδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ, ηελ αξηζ. 4/2020 κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθψλ 
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Τπεξεζηψλ, Σκήκα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ γηα ηελ «Καηεπείγνπζα πξνκήζεηα αλαγθαίσλ εηδψλ 

γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19», ην απφ 6-11-2020 πξαθηηθφ ηνπ 

αξκφδηνπ Γλσκνδνηηθνχ Οξγάλνπ θαη αθνχ θήξπμε ην σο άλσ ζέκα καηεπείγον 

 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

  χκθσλα κε: 

1. Σν άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άξζξν 40 παξ.1) 

2. Σελ πεξίπησζε γ' ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν.4412/2016, 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 ην 

άξζξν 58 ηνπ λ.4722/2020 

4. Σν άξζξν 1 ηεο ΠΡΑΞΗ  ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ Σεχρνο A’ 

68/20.03.2020 «….. Μείσζε ζπληειεζηή ΦΠΑ γηα είδε αηνκηθήο πγηεηλήο θαη πξνζηαζίαο. 

Ο ζπληειεζηήο ηνπ θφξνπ γηα ηα αγαζά απηά(γάληηα, κάζθεο, αληηζεπηηθά γηα πξνζηαζία 

απφ ηνχο θαη ηελ απνθπγή κεηάδνζεο αζζελεηψλ) νξίδεηαη ζε έμη ηνηο εθαηφ (6%)» 

 

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 θνξσλατνχ 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 32 παξ. 2πεξ.γ θαη 269 πεξ.δ ηνπ λ. 

4412/2016, θαη ην αληηθείκελν ησλ νπνίσλ ζςνέσεηαι άμεζα με ηα μέηπα αποθςγήρ ηηρ 

διάδοζηρ ηος κοπυναφού, δχλαληαη λα ζπλάπηνληαη ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζχκθσλε 

γλψκε ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. 

2. Σελ αξηζ.47990-9/10/2020 Πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ γηα ηε δηεμαγσγή έξεπλαο 

αγνξάο πξνθεηκέλνπ λα ζπληαρζεί ε κειέηε ηεο θαηεπείγνπζαο πξνκήζεηαο αλαγθαίσλ 

εηδψλ γηα ηνλ  πεξηνξηζκφ  ηεο δηαζπνξάο ηνπ κορωνοϊού COVID-19 

3. Σελ απφ 11/10/2020 δεκνζίεπζε ηεο αλσηέξσ πξφζθιεζεο γηα έξεπλα αγνξάο 

4. Σν απφ 16/10/2020 έγγξαθν ηνπ Γεκάξρνπ Παηξέσλ, κε ην νπνίν νξίδεη ηνπο δεκνηηθνχο 

ππαιιήινπο πνπ ζα ειέγμνπλ θαη ζα αμηνινγήζνπλ ηηο πξνζθνξέο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα αγνξάο 

5. Σηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ ηξηάληα έλα (31) ζπκκεηερφλησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

6. Σν απφ 19/10/2020 ππεξεζηαθφ έγγξαθν κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αγνξάο 

7. Σελ αξηζ. 4/2020 Μειέηε ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ 

8. Σελ αξηζ. 787/3-11-2020 κε ΑΓΑ 6Κ2ΞΧΞΙ-5ΤΞ απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

πνπ αθνξά ζηελ εμεηδίθεπζε ηεο πίζησζεο γηα ηελ εηο ην ζέκα πξνκήζεηα 

9. Σελ κε αξ.πξση.15.054/6-11-2020 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο Β/2.095 κε ΑΓΑ: 

6Λ75ΧΞΙ-ΧΦΗ θαη ΑΓΑΜ: 20REQ007602084 πνζνχ 36.806,78€ (ζπκπεξ/λνπ ηνπ 

Φ.Π.Α. 24%) ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00-6495.00016 (Δπηρνξήγεζε γηα θάιπςε έθηαθησλ θαη 

επηηαθηηθψλ αλαγθψλ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ εκθάληζε ηνπ θνξνλστνχ covid - 19) γηα 

ην νηθνλνκηθφ έηνο 2020 κε CPV33631600-8, 33157100-6, 18424300-0, 38412000-6, 

42122230-1 

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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10. Σελ αξηζ.  51625/29-10-2020 Πξφζθιεζε ππνβνιήο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαζψο 

θαη ησλ  Γηθαηνινγεηηθψλ Αλάζεζεο, ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε βάζε ην απνηέιεζκα 

ηεο έξεπλαο αγνξάο 

11. Σνπο θάησζη εκπξφζεζκνπο έληππνπο θαθέινπο κε ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαη ηα 

δηθαηνινγεηηθά αλάζεζεο  ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηεο 4/2020 Μειέηεο ηεο Γηεχζπλζεο 

Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ, επί απνδείμεη ζην θεληξηθφ πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ: 

1. ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Δ. ΑΛΔΞΙΓΗ-ΦΤΛΑΚΣΙΓΗ Α.Δ.  

2. «BBDΝΙΚ. ΛΑΨΝΙΧΣΗΑΔΒΔ»  

3. «ΓΙΑΡΔΜΔΒ, & ΙΑ Δ.Δ. DIARCOCHEM» 

4. «ΞΔΝΟΦΧΝ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Δ.»  

5. «HIPPOKRATIS A.E» 

6. «ΒΔΡΑΛ ΑΒΔΔ»  

7. «ΠΑΠΑΠΤΡΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ»  

8 .  «ΠΔΣΡΟ ΜΟΥΟ & ΤΙΟ Ο.Δ.»  

12. Σν απφ 6/11/2020 Πξαθηηθφ ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ κε ην νπνίν 

δηαπηζηψζεθε ε πιεξφηεηα ησλ δεηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ αλάζεζεο θαη πξνηείλνληαη 

νη νξηζηηθνί αλάδνρνη  

 

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) Καηεπείγοςζερ διαηάξειρ για ηη λειηοςπγία Γήμυν και Πεπιθεπειών καηά ηη 

διάπκεια ηηρ λήτηρ μέηπυν αποθςγήρ ηηρ διάδοζηρ ηος κοπυνοφού COVID-19, γηα ηελ 

Καηεπείγοσζα προμήθεια αναγκαίων ειδών για ηον περιοριζμό ηης διαζποράς ηοσ κορωνοϊού 

COVID-19. 

 

2) Δγκπίνει ηελ αξηζ. 4/2020 Μειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ γηα ηελ 

Καηεπείγοςζα ππομήθεια αναγκαίυν ειδών για ηον πεπιοπιζμό ηηρ διαζποπάρ ηος κορωνοϊού 

COVID-19. 

 

3) Δγκπίνει ην απφ 6/11/2020 Πξαθηηθφ ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ γηα ηελ 

αλσηέξσ πξνκήζεηα.  

 

4) Αναθέηει ηελ ελ ιφγσ πξνκήζεηα ζηνπο θάησζη νηθνλνκηθνχο θνξείο, θξίλνληαο ηηο 

πξνζθνξέο ηνπο ηερληθά άξηηεο, πιήξεηο, ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο ηεο αξηζ. 4/2020 Μειέηεο θαη 

νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζεο εληφο ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη σο 

θάησζη: 

 

1) «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΖΚΖ Δ. ΑΛΔΞΗΓΖ-ΦΤΛΑΚΣΗΓΖ Α.Δ.», έλαληη ζπλνιηθνχ πνζνχ 

23,06€, ζπκπ/λνπ ηνπ ΦΠΑ 6% 

 

ΔΗΓΟ 
Ποζόηηηα 

ζε ημσ 

Σιμή 

μονάδαρ € 

ύνολο ζε  

εςπώ € 

ΜΑΚΑ ΠΡΟΧΠΙΓΑ  ΑΠΙΓΑ ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ 
15 1,45 21,75 

ύνολο 21,75 

Φ.Π.Α. 6% 1,31 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 23,06 

 

2) «BBD ΝΗΚ. ΛΑΨΝΗΧΣΖ ΑΔΒΔ» έλαληη ζπλνιηθνχ πνζνχ 1.669,82 € ζπκπ/λνπ ηνπ ΦΠΑ 

6% 

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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ΔΗΓΟ 
Ποζόηηηα 

ζε ημσ 

Σιμή 

μονάδαρ € 

ύνολο ζε  

εςπώ € 

ΦΙΛΣΡΟΜΑΚΑ FFP2 ρσξηοβαιβηδα 1.770 0,89 1.575,30 

ύνολο 1.575,30 

Φ.Π.Α. 6% 94,52 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 1.669,82 

 

3) «ΓΗΑΡΔΜΔ Β. & ΗΑ Δ.Δ. DIARCO CHEM»έλαληη ζπλνιηθνχ πνζνχ 1.426,00 € ζπκπ/λνπ 

ηνπ ΦΠΑ 24% 

 

ΔΗΓΟ 
Ποζόηηηα 

ζε ημσ 

Σιμή 

μονάδαρ€ 

ύνολο ζε  

εςπώ € 

ΔΠΙΣΟΙΥΙΑ ΒΑΗ ΑΝΣΙΗΠΣΙΚΟΤ 1lt κε κνριφ 100 11,50 1.150,00 

ύνολο  1.150,00 

Φ.Π.Α. 24% 276,00 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 1.426,00 

 

4) «ΞΔΝΟΦΧΝ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Δ.» έλαληη ζπλνιηθνχ πνζνχ 496,00 € ζπκπ/λνπ ηνπ ΦΠΑ 

24% 

 

ΔΗΓΟ 
Ποζόηηηα 

ζε ημσ 

Σιμή 

μονάδαρ € 

ύνολο ζε  

εςπώ € 

ΦΗΦΙΑΚΑ ΘΔΡΜΟΜΔΣΡΑ ΜΔΣΧΠΟΤ 20 20,00 400,00 

ύνολο 400,00 

Φ.Π.Α. 24 % 96,00 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 496,00 

 

5) «HIPPOKRATIS A.E.» έλαληη ζπλνιηθνχ πνζνχ 4.747,10 € ζπκπ/λνπ ηνπ ΦΠΑ 6% 

 

ΔΗΓΟ 
Ποζόηηηα 

ζε ημσ 

Σιμή 

μονάδαρ 

€ 

ύνολο ζε  

εςπώ € 

ΑΝΣΙΗΠΣΙΚΑ 500 ml κε αληιία 160 2,09 334,40 

ΑΝΣΙΗΠΣΙΚΑ 1lt κε αληιία 1600 2,59 4.144,00 

ύνολο 4.478,40 

Φ.Π.Α. 6% 268,70 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 4.747,10 

 

6) «ΒΔΡΑΛ ΑΒΔΔ» έλαληη ζπλνιηθνχ πνζνχ 13.366,60 € ζπκπ/λνπ ηνπ ΦΠΑ 6% 
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ΔΗΓΟ 
Ποζόηηηα 

ζε ημσ 

Σιμή 

μονάδαρ € 

ύνολο ζε  

εςπώ € 

ΑΝΣΙΗΠΣΙΚΑ 4lt 1.300 9,70 12.610,00 

ύνολο 12.610,00 

Φ.Π.Α. 6% 756,60 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 13.366,60 

 

7) «ΠΑΠΑΠΤΡΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ» έλαληη ζπλνιηθνχ πνζνχ 4.028,00 € ζπκπ/λνπ ηνπ ΦΠΑ 

6% 

 

ΔΗΓΟ 
Ποζόηηηα 

ζε ημσ 

Σιμή 

μονάδαρ 

€ 

ύνολο ζε  

εςπώ € 

ΜΑΚΔ ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ  ΥΡΗΔΧΝ 4.000 0,95 3.800,00 

ύνολο  3.800,00 

Φ.Π.Α. 6% 228,00 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 4.028,00 

 

8) «ΠΔΣΡΟ ΜΟΥΟ & ΤΗΟ Ο.Δ.» έλαληη ζπλνιηθνχ πνζνχ 11.257,20 € ζπκπ/λνπ ηνπ 

ΦΠΑ 6% 

 

ΔΗΓΟ 
Ποζόηηηα 

ζε ημσ 

Σιμή 

μονάδαρ 

€ 

ύνολο ζε  

εςπώ € 

ΓΑΝΣΙΑ ΝΙΣΡΙΛΙΟΤ ΜΙΑ ΥΡΗΗ ( θνπηη ησλ 

150ηκρ) 
900 11,80 10.620,00 

ύνολο  10.620,00 

Φ.Π.Α. 6% 637,20 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 11.257,20 

 

5) Δξοςζιοδοηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ πκβάζεσλ. 

 

 

        Ο Ππόεδπορ                                      Σα ςμμεηέσονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

 

ΦΧΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ 

ΥΡΖΣΟ ΚΟΡΓΑ 

ΘΔΟΓΧΡΟ ΞΤΛΗΑ 
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