
1 

 

Αρηζκός  880    

45
ε
 σλεδρίαζε  

Οηθολοκηθής Δπηηροπής Γήκοσ Παηρέφλ 

ηες 8
ες

 Γεθεκβρίοσ 2020 

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

  

ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 8
ε
 Γεθεκβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηε θαη ώρα 11:30, κεηά 

απφ γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 45/4-12-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζφ ηειεδηάζθευες ζσλεδρίαζε ηες Οηθολοκηθής 

Δπηηροπής, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (19) 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] Ηνπιία Γηαλληηζνπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 6] Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο, 7] 

Ησάλλεο Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, 8] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθφ κέινο, 9] Υξήζηνο 

Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο θαη 10] Θεφδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. 

Ο θ. Γεψξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθφ κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 4
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 872/2020), 

νπφηε ν θ. Υξήζηνο Κνξδάο - αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, κεηείρε πιένλ ζηελ ηειεδηάζθεςε 

σο εηζεγεηήο Αληηδήκαξρνο.  

Ο θ. Ησάλλεο Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά 

ηε ζπδήηεζε ηνπ 11
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 879/2020). 

Οη θ.θ. 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.  

…………………………………………...………………………………………………….. 
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (12) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο,  

«Έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, θαζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο, θαηάξηηζε θαη ζχληαμε 

ησλ φξσλ ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Αλνηθηνχ Γεκφζηνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ, κε ηίηιν: 

«Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ ηνπ Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ 

Παηξψλ», ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 2/2020 Μειέηε - Γηαθήξπμε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ - Σκήκα Πξνκεζεηψλ & Γεκνπξαζηψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 232.828,48 € (ζπκπ/λνπ Φ.Π.Α. 24%)», (ζρεηηθφ ην ππ’ αξηζ. 16922/3-12-2020 

δηαβηβαζηηθφ ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη ε ππ’ αξηζ. 16859/2-12-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. 

Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθψλ, Γηαρείξηζεο Πξνζφδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, 

Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο - Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ  – Σκήκα Πξνκεζεηψλ θαη 

Γεκνπξαζηψλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: – Σνλ θ. Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – 

Δληαχζα - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, θαζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο, 

θαηάξηηζε θαη ζχληαμε ησλ φξσλ ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Αλνηθηνχ Γεκφζηνπ Μεηνδνηηθνχ 

Γηαγσληζκνχ, κε ηίηιν «Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ ηνπ 

Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ Παηξψλ», ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 2/2020, Μειέηε - Γηαθήξπμε ηεο 

Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ- Σκήκα Πξνκεζεηψλ & Γεκνπξαζηψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, κε 

θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη 

ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή) αλά ηκήκα πξνκήζεηαο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 86 ηνπ Ν.4412/2016, 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 232.828,48 € (ζπκπ/λνπ  Φ.Π.Α. 24%)΄΄ - χκθσλα κε: -*ην άξζξν 

72 παξ. 1δ ηνπ Ν.3852/2010 φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 

Ν.4623/2019 (ΦΔΚ134 Α΄/09-08-2019) 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. ηνπ λ. 4735/12-
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10-2020 -*ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, -*ηεο 

12-12-12 (ΦΔΚ Α’ 240) Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ πνπ θπξψζεθε κε ην Ν.4111/2013 

(ΦΔΚ Α’18) άξζξν 4, παξ.1 έσο 5 θαη κε ηελ νπνία αλαηίζεηαη ζηνπο Γήκνπο ε αλάδεημε 

ρνξεγεηψλ, γηα ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ, γηα φια ηα ηδξχκαηα θαη ηνπο νξγαληζκνχο απηψλ -*ηνπ 

λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 

Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 

-*ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 

(Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ1, -*ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 

4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», -*ηνπ λ. 

4129/2013 (Α’ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην» -*ηνπ λ. 4013/2011 

(Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…», ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο 

δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 

απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, -*ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ 

ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο», -*ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 

248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο», -*ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ 

Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο15, -

*ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη 

ζηνηρεία”, -*ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” -*ηνπ π.δ. 

39/2017 (Α΄64) «Καλνληζκφο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ ελψπησλ ηεο Α.Δ.Π.Π. ηεο κε 

αξ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Ρχζκηζε 

εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο» -*ηεο κε αξ. 

56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Σερληθέο 

ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)», -*Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4555/18 (ΦΔΚ133/Α΄/2018) πεξί 

«Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο – Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο 

θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α.[Πξφγξακκα« ΚΛΔΗΘΔΝΖΗ»]», -*Σνλ Καλνληζκφ 

(ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016, γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα θαη ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ, -*ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ 

λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή 

απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ 

πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά 

παξαπάλσ. -*ηελ κε ππ’ αξηζ. 2/2020 κειέηε ζπληαρζείζα απφ ηε Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ- Σκήκα Πξνκεζεηψλ & Γεκνπξαζηψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, πνπ αθνξά ηελ 

«πξνκήζεηα ηξνθίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ ηνπ Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ 

Παηξψλ», πξνυπνινγηζκνχ 232.828,48 € ζπκπ/λνπ ΦΠΑ. -*Σελ κε αξηζ.54/20 απφθαζε Γ. ηνπ 

Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ Παηξψλ πνπ αθνξά ζηελ έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξνκήζεηαο 

(ΑΓΑ:ΦΒ3ΥΟΚ99-2ΞΡ) -*Σν ΠΡΧΣΟΓΔΝΔ ΑΗΣΖΜΑ κε ΑΓΑΜ: 20REQ007596348 -*Σηο 

ζρεηηθέο Απνθάζεηο Αλάιεςεο Πνιπεηνχο Τπνρξέσζεο θαη ζπγθεθξηκέλα: ηελ αξηζ. ΑΑΤ:Α70-

4/11/20(ΑΓΑΜ:20REQ007596428-ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ), ηελ αξηζ. ΑΑΤ:Α71-4/11/20 

(ΑΓΑΜ:20REQ007596807-ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ), ηελ αξηζ. ΑΑΤ:Α72-4/11/20 

(ΑΓΑΜ:20REQ007596517-ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ), ηελ αξηζ. ΑΑΤ:Α73-4/11/20 

(ΑΓΑΜ:20REQ007596690-ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ), ηελ αξηζ. ΑΑΤ:Α74-4/11/20 

(ΑΓΑΜ:20REQ007596871-ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ), ηελ αξηζ. ΑΑΤ:Α75-4/11/20 

(ΑΓΑΜ:20REQ007597066-ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ), ηελ αξηζ. ΑΑΤ:Α76-4/11/20 
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(ΑΓΑΜ:20REQ007596993-ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ) -*Σν ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο πνιπεηνχο 

δαπάλεο γηα ηελ ελ ιφγσ πξνκήζεηα ν νπνίνο αλέξρεηαη ζηo πνζφ ησλ 232.828,48€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη ζα βαξχλεη ηα έηε 2020, 2021 &2022. - Παξαθαινχκε φπσο: - 

1. εγθξίλεηε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Αλνηθηνχ Γεκφζηνπ Μεηνδνηηθνχ 

Γηαγσληζκνχ, κε ηίηιν «Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ ηνπ 

Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ Παηξψλ», ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 2/2020, Μειέηε - Γηαθήξπμε ηεο 

Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ- Σκήκα Πξνκεζεηψλ & Γεκνπξαζηψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, κε 

θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη 

ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή) αλά ηκήκα πξνκήζεηαο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 86 ηνπ Ν.4412/2016, 

πνπ αλαιχεηαη σο αθνινχζσο: - 1ν ΚΡΗΣΖΡΗΟΚΑΣΑΚΤΡΧΖ–(Υακειφηεξε ηηκή–Υ.Σ.) - Σελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο (ηηκή κνλάδαο), γηα ην 

ζχλνιν ησλ εηδψλ ηνπ εθάζηνηε ΣΜΖΜΑΣΟ-ΤΠΟΣΜΖΜΑΣΟ γηα ηα είδε Αξηνπνηείνπ-

Εαραξνπιαζηείνπ (ΣΜΖΜΑ 1) θαη είδε Παληνπσιείνπ (ΣΜΖΜΑ 2), σο απηά έρνπλ θαζνξηζζεί 

ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο 2/2020 Μειέηεο - 2ν ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ–

(Πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνπ Γ.Π.Σ.–Πνζνζηφ έθπησζεο) Σν πςειφηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί 

ηεο λφκηκα δηακνξθνχκελεο θάζε θνξά Μέζεο Σηκήο Ληαληθήο πψιεζεο, φπσο απηέο έρνπλ 

θαζνξηζηεί απφ ηα Γειηία Πηζηνπνίεζεο ηηκψλ ηνπ Σκήκαηνο Δκπνξίνπ, Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο 

Π.Δ. Αραταο γηα ηα “ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ (ΔΛΑΗΟΛΆΓΟΤ)” ΤΠΟΣΜΖΜΑ 2.α, “ΔΗΓΖ 

ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ)” ΤΠΟΣΜΖΜΑ 2.β, «ΔΗΓΖ ΟΠΟΡΟΠΧΛΔΗΟΤ» 

ΣΜΖΜΑ 3., «ΔΗΓΖ ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ» ΣΜΖΜΑ 4, “ΔΗΓΖ ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ (ΠΟΤΛΔΡΗΚΑ)” 

ΤΠΟΣΜΖΜΑ 4.α, «ΔΗΓΖ ΗΥΘΤΟΠΧΛΔΗΟΤ» ΣΜΖΜΑ 5 - Σν πξνζθεξφκελν πνζνζηφ 

έθπησζεο ζα πξέπεη λα είλαη εληαίν γηα ηα είδε ηνπ θάζε ΣΜΖΜΑΣΟ ή ΤΠΟΣΜΖΜΑΣΟ, 

φπσο απηά έρνπλ θαζνξηζζεί ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 232.828,48 € (ζπκπ/λνπ Φ.Π.Α. 24%) - 

2. θαζνξίζεηε ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο, θαηαξηίζεηε θαη ζπληάμεηε ηνπο φξνπο ηνπ ελ ιφγσ 

δηαγσληζκνχ θαη ππνγξάςηε ην ζρεηηθφ ηεχρνο δηαθήξπμεο. -  Ο Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, 

Οηθνλνκηθψλ, Γηαρείξηζεο Πξνζφδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ θαη Ννκηθήο 

Τπεξεζίαο, θ. Γηνλχζηνο Πιέζζαο».- 

 

Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, έιαβε ππφςε ηελ εηζήγεζή ηνπ σο 

αξκφδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ, ηελ αξηζ. 2/2020 κειέηε - δηαθήξπμε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ, Σκήκα Πξνκεζεηψλ θαη Γεκνπξαζηψλ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ γηα ηηο αλάγθεο 

ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ ηνπ Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ Παηξψλ» θαη ην ζρεηηθφ ηεχρνο ηεο 

δηαθήξπμεο. 

Με ηε δηεπθξίληζε φηη θαηά ηελ ςεθνθνξία ν θ. Θεφδσξνο Ξπιηάο δήισζε φηη ςεθίδεη 

«ιεπθφ» θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018 ζχκθσλα κε ην νπνίν αλ θάπνην 

κέινο αρλεζεί ςήθν ή δώζεη ιεσθή υήθο, ιογίδεηαη φς παρόλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε, κφλν γηα ην 

ζρεκαηηζκφ ηεο απαξηίαο, ηφζν ε άξλεζε ςήθνπ, φζν θαη ε ιεπθή ςήθνο δελ σποιογίδοληαη 

ζηελ θαηακέηξεζε ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ςήθσλ, ε Οηθολοκηθή Δπηηροπή,   

                                 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 
 (8 ζεηηθέο ςήθνη) 

 

 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

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

2. Σνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γημόζιερ ςμβάζειρ Έπγων, Ππομηθειών και Τπηπεζιών 

(πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

3. Σεο 12-12-12 (ΦΔΚ Α’ 240) Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ πνπ θπξψζεθε κε ην 

Ν.4111/2013 (ΦΔΚ Α’18) άξζξν 4, παξ.1 έσο 5 θαη κε ηελ νπνία αλαηίζεηαη ζηνπο Γήκνπο 

ε αλάδεημε ρνξεγεηψλ, γηα ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ, γηα φια ηα ηδξχκαηα θαη ηνπο 

νξγαληζκνχο απηψλ 

4. Σνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και εποπηείαρ (ενζωμάηωζη 

ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΔΔ) – δημόζιο λογιζηικό και άλλερ διαηάξειρ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε 
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θαη ηζρχεη 

5. Σνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γιοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ - Καηαπγήζειρ, ςγσωνεύζειρ 

Νομικών Πποζώπων και Τπηπεζιών ηος Γημοζίος Σομέα-Σποποποίηζη Γιαηάξεων ηος π.δ. 

318/1992 (Α΄161) και λοιπέρ πςθμίζειρ» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 

6. Σεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ζηην 

Οδηγία 2011/7 ηηρ 16.2.2011 για ηην καηαπολέμηζη ηων καθςζηεπήζεων πληπωμών ζηιρ 

εμποπικέ ζςναλλαγέρ» 

7. Σνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύπωζη ηος Κώδικα Νόμων για ηο Δλεγκηικό ςνέδπιο» 

8. Σνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «ύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Γημοζίων ςμβάζεων και 

Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Γημοζίων ςμβάζεων…», ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) 

«Δνίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην ςποσπεωηική ανάπηηζη νόμων και ππάξεων ηων 

κςβεπνηηικών, διοικηηικών και αςηοδιοικηηικών οπγάνων ζηο διαδίκηςο "Ππόγπαμμα 

Γιαύγεια" και άλλερ διαηάξειρ”, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

9. Σνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηασώπιζη δημοζιεύζεων ηων θοπέων ηος Γημοζίος ζηο 

νομαπσιακό και ηοπικό Σύπο και άλλερ διαηάξειρ» 

10. Σνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύπωζη Κώδικα Φόπος Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ» 

11. Σνπ λ. 2690/1999 (Α' 45) “Κύπωζη ηος Κώδικα Γιοικηηικήρ Γιαδικαζίαρ και άλλερ 

διαηάξειρ” θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο15 

12. Σνπ π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηζη διαηάξεων για ηην ππόζβαζη ζε δημόζια έγγπαθα 

και ζηοισεία” 

13. Σνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” 

14. Σνπ π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Καλνληζκφο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ ελψπησλ ηεο 

Α.Δ.Π.Π. ηεο κε αξ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο «Ρύθμιζη ειδικόηεπων θεμάηων λειηοςπγίαρ και διασείπιζηρ ηος Κενηπικού 

Ηλεκηπονικού Μηηπώος Γημοζίων ςμβάζεων (ΚΗΜΓΗ) ηος Τποςπγείος Οικονομίαρ και 

Ανάπηςξηρ» 

15. Σεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο «Σεσνικέρ λεπηομέπειερ και διαδικαζίερ λειηοςπγίαρ ηος Δθνικού ςζηήμαηορ 

Ηλεκηπονικών Γημοζίων ςμβάζεων (Δ..Η.ΓΗ..)» 

16. Σνπ Ν.4555/18 (ΦΔΚ133/Α΄/2018) πεξί «Μεηαππύθμιζη ηος θεζμικού πλαιζίος ηηρ 

Σοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ – Βεληίωζη ηηρ οικονομικήρ και αναπηςξιακήρ λειηοςπγίαρ ηων 

Ο.Σ.Α.[Ππόγπαμμα «ΚΛΔΙΘΔΝΗΙ»]» 

17. Σνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 

27εο Απξηιίνπ 2016, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο 

ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ 

απηψλ 

18. Σσλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ 

δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 

παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, 

θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη 

εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ 

 

θαη ιακβάλνληαο ππφςε: 

1. ηελ κε ππ’ αξηζ. 2/2020 κειέηε ζπληαρζείζα απφ ηε Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ- 

Σκήκα Πξνκεζεηψλ & Γεκνπξαζηψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, πνπ αθνξά ζηελ «πξνκήζεηα 

ηξνθίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ ηνπ Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ Παηξψλ», 

πξνυπνινγηζκνχ 232.828,48 €, ζπκπ/λνπ ΦΠΑ 

2. Σελ κε αξηζ. 54/20 απφθαζε Γ. ηνπ Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ Παηξψλ πνπ αθνξά ζηελ 

έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξνκήζεηαο (ΑΓΑ:ΦΒ3ΥΟΚ99-2ΞΡ) 

3. Σν ΠΡΧΣΟΓΔΝΔ ΑΗΣΖΜΑ  κε  ΑΓΑΜ: 20REQ007596348 

4. Σηο ζρεηηθέο Απνθάζεηο Αλάιεςεο Πνιπεηνχο Τπνρξέσζεο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

ηελ αξηζ. ΑΑΤ:Α70-4/11/20 (ΑΓΑΜ:20REQ007596428-ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ), ηελ αξηζ. 
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ΑΑΤ:Α71-4/11/20 (ΑΓΑΜ:20REQ007596807-ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ), ηελ αξηζ. ΑΑΤ:Α72-

4/11/20 (ΑΓΑΜ:20REQ007596517-ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ), ηελ αξηζ. ΑΑΤ:Α73-4/11/20 

(ΑΓΑΜ:20REQ007596690-ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ), ηελ αξηζ. ΑΑΤ:Α74-4/11/20 

(ΑΓΑΜ:20REQ007596871-ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ), ηελ αξηζ. ΑΑΤ:Α75-4/11/20 

(ΑΓΑΜ:20REQ007597066-ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ), ηελ αξηζ. ΑΑΤ:Α76-4/11/20 

(ΑΓΑΜ:20REQ007596993-ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟ) 

5. Σν ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο πνιπεηνχο δαπάλεο γηα ηελ ελ ιφγσ πξνκήζεηα ν νπνίνο 

αλέξρεηαη ζηo πνζφ ησλ 232.828,48 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη ζα βαξχλεη ηα 

έηε 2020, 2021 &2022 

 

1) Δγθρίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. 2/2020, Μειέηεο ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ - Σκήκα Πξνκεζεηψλ θαη Γεκνπξαζηψλ, γηα ηελ «Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ ηνπ Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ Παηξψλ», ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 232.828,48 € (ζπκπ/λνπ  Φ.Π.Α. 24%). 

 

2) Καηαρηίδεη θαη ζσληάζζεη ηνπο φξνπο ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Αλνηθηνχ Γεκφζηνπ 

Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ, κε ηίηιν «Προκήζεηα ηροθίκφλ γηα ηης αλάγθες ηοσ παηδηθού 

ζηαζκού ηοσ Γεκοηηθού Βρεθοθοκείοσ Παηρώλ», κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή) αλά 

ηκήκα πξνκήζεηαο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 86 ηνπ Ν.4412/2016, πνπ αλαιχεηαη σο αθνινχζσο:  

 

1
ν
 ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ–(Υακειφηεξεηηκή–Υ.Σ.) 

 Σελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο (ηηκή κνλάδαο), 

γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ ηνπ εθάζηνηε ΣΜΖΜΑΣΟ-ΤΠΟΣΜΖΜΑΣΟ γηα ηα είδε 

Αξηνπνηείνπ-Εαραξνπιαζηείνπ (ΣΜΖΜΑ 1) θαη είδε Παληνπσιείνπ (ΣΜΖΜΑ 2), σο απηά έρνπλ 

θαζνξηζζεί ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο 2/2020 Μειέηεο. 

 

2
ν 
ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ–(Πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνπ Γ.Π.Σ. Πνζνζηφ έθπησζεο) 

Σν πςειφηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηεο λφκηκα δηακνξθνχκελεο θάζε θνξά Μέζεο 

Σηκήο Ληαληθήο πψιεζεο, φπσο απηέο έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηα Γειηία Πηζηνπνίεζεο ηηκψλ ηνπ 

Σκήκαηνο Δκπνξίνπ, Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Π.Δ. Αραΐαο γηα ηα “ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ 

(ΔΛΑΗΟΛΆΓΟΤ)” ΤΠΟΣΜΖΜΑ 2.α,  “ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ)” 

ΤΠΟΣΜΖΜΑ 2.β, «ΔΗΓΖ ΟΠΟΡΟΠΧΛΔΗΟΤ» ΣΜΖΜΑ 3., «ΔΗΓΖ ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ» ΣΜΖΜΑ 

4, “ΔΗΓΖ ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ (ΠΟΤΛΔΡΗΚΑ)” ΤΠΟΣΜΖΜΑ 4.α, «ΔΗΓΖ ΗΥΘΤΟΠΧΛΔΗΟΤ» 

ΣΜΖΜΑ 5 

 Σν πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο ζα πξέπεη λα είλαη εληαίν γηα ηα είδε ηνπ θάζε 

ΣΜΖΜΑΣΟ ή ΤΠΟΣΜΖΜΑΣΟ, φπσο απηά έρνπλ θαζνξηζζεί  

 

 θαη σπογράθεη ην ζρεηηθφ ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο. 

 

 
      Ο Πρόεδρος                                      Σα σκκεηέτοληα Μέιε 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  
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ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ  
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