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ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίθοσζα ηης Οικονομικής Δπιηροπής (κηίριο Λαδόποσλοσ),
ζήκεξα, ηην 3η Μαρηίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 12:00, κεηά απφ γξαπηή
πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 8/28-2-2020, ήιζαλ
γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (9) 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] Γεψξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθφ κέινο, 6] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθφ κέινο θαη 7]
Αζαλάζηνο Μνδέο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο.
Οη θ.θ. Ηνπιία Γηαλληηζνπνχινπ, Παλαγηψηεο Μειάο, Νηθφιανο Παπαδεκάηνο,
Μαξία Φηινπνχινπ θαη Ησάλλεο Σζηκπνχθεο δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (6) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο,
«Έγθξηζε ηνπ απφ 12/02/20 πξαθηηθνχ ηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ θαη θαηαθχξσζε ηεο
«Πξνκήζεηαο εηδψλ ηρζπνπσιείνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ ηνπ
Γήκνπ Παηξέσλ», κέζσ δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε
θαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ηεο αξηζ.438-21/03/18 Μειέηεο, ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα
«Κνιέζεο Γεψξγηνο»», ζέηνληαο ππφςε ησλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην ππ’
αξηζ. 2776/27-2-2020 δηαβηβαζηηθφ ηνπ Αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’
αξηζ. 2702/26-2-2020 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 - ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε ηνπ απφ
12/02/20 πξαθηηθνχ ηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ & σο εθ ηνχηνπ θαηαθχξσζε ηεο
«Πξνκήζεηαο εηδψλ ηρζπνπσιείνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ ηνπ
Γήκνπ Παηξέσλ», κέζσ δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε
θαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ηεο αξηζ.438-21/03/18 Μειέηεο, ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα
«Κνιέζεο Γεψξγηνο», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 28.702,00€ (ζπκπ/λνπ ΦΠΑ 13%) θαη
κε πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο 6% επί ηεο λφκηκα δηακνξθνχκελεο κέζεο ιηαληθήο
ηηκήο φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην εθάζηνηε εθδηδφκελν δειηίν πηζηνπνίεζεο ηηκψλ, ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο (Γεληθή Γ/λζε Αλάπηπμεο, Γ/λζε Αλάπηπμεο, Π.Δ. Αραΐαο,
Σκήκα Δκπνξίνπ & Σνπξηζκνχ΄΄ - Έρνληαο ππφςε: - 1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη
ηδηαίηεξα ηνπ άξζξνπ 32 παξ.2α, (κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε) –
2. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν.4488/2017, - 3. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3463/06 (Γ.Κ.Κ),
- 4. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3
ηνπ Ν.4623/19 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 14 παξ. 1 ηνπ Ν.4625/19 – 5. ηελ
αξηζ.438-21/03/18 Μειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ – Σκήκα
Πξνκεζεηψλ & Γεκνπξαζηψλ – 6. ηελ αξηζ. 479/14-06-2018 Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο ηνπ
ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ κε ηίηιν «Πξνκήζεηα Σξνθίκσλ & Δηδψλ
Παληνπσιείνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ» ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ 206.574,83 € (ζπκπ/λνπ ΦΠΑ), ε νπνία αλαξηήζεθε ζην ΚΖΜΓΖ
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(18PROC003284351), ζηε Γηαχγεηα (ΑΓΑ:7Γ7ΧΞΗ-Φ7Α), ζην ΔΖΓΖ κε αξηζκφ
ζπζηήκαηνο 60753, ζηνλ Δζληθφ θαη ζην portal ηνπ Γήκνπ – 7. ηελ κε ππνβνιή
πξνζθνξψλ γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ ηρζπνπσιείνπ – 8. ηελ ππ’αξηζ.112/25-10-2017
απφθαζε ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ, κε ηελ νπνία παξέρεηαη ε ζχκθσλε γλψκε επί ηνπ αηηήκαηνο
ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ γηα ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, ρσξίο
πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ ηρζπνπσιείνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ηεο αξηζ.43821/03/18 Μειέηεο, ζε ζπλέρεηα ηνπ ελ κέξεη άγνλνπ, άλσ ησλ νξίσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ
Ν.4412/16 Γηαγσληζκνχ - 9. ηελ ππ’ αξηζ. 820/26-10-2018 (ΑΓΑ: Χ099ΧΞΗ-Υ1)
απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, γηα πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κέζσ
δηαπξαγκάηεπζεο, ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ηεο αξηζ.43821/03/18 Μειέηεο – 10. ηελ ππ’αξηζ.18/08-03-2018 (ΑΓΑ: ΦΦΔΑΟΚ99-ΣΛΚ/ΚΖΜΓΖ:
18REQ002800141) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ
γηα έγθξηζε δαπάλεο & δηάζεζε (ςήθηζε) ησλ ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ γηα ηελ πξνκήζεηα
ηξνθίκσλ θαη εηδψλ παληνπσιείνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ ηνπ
Γήκνπ Παηξέσλ. – 11. ηε βεβαίσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο επί
ησλ ππ’αξηζ.44-50/08-03-2018 Απνθάζεσλ Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΓΑ: Χ0ΟΘΟΚ9940Ξ,ΦΥΣΣΟΚ99-ΦΖΦ,ΧΠΦΟΟΚ99-ΛΒΖ,Χ0Γ2ΟΚ99-95Γ,6Φ0ΒΟΚ99
2ΔΓ,ΧΞ3ΞΟΚ99-ΦΛ7,ΧΚΒ6ΟΚ99-ΟΓ7), γηα ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ πνζνχ, ηε
ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΠΓ 80/2016 θαη ηε δέζκεπζε
ζηo νηθείν Μεηξψν Γεζκεχζεσλ ησλ αληίζηνηρσλ πηζηψζεσλ, - 12. ε ππ’ αξηζ. Α 14/1501-2019 (ΑΓΑ: ΧΦΠΤΟΚ99-ΞΟ) απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ Γεκάξρνπ θαη
β) ε βεβαίσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, επί ηεο αλσηέξσ
απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο, γηα ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ πνζνχ, ηε ζπλδξνκή ησλ
πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΠΓ 80/2016 θαη ηε δέζκεπζε ζην νηθείν
Μεηξψν Γεζκεχζεσλ ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο θαη ηηο ππ αξηζ. 57/27-01-2020 (ΑΓΑ:
ΧΓΔΓΟΚ99-ΕΗΜ), πνζνχ 14.351,00€ θαη 75/12-02-2020 (ΑΓΑ: ΧΓΘ0ΟΚ99-ΣΘ1),
πνζνχ
14.351,00€
Απνθάζεηο
Αλάιεςεο
Τπνρξέσζεο
–
13.
ηελ
ππ’αξηζ.761/4774/62689/31-10-2019 πξφζθιεζε ππνβνιή πξνζθνξάο, γηα ηελ πξνκήζεηα
εηδψλ ηρζπνπσιείνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ
(ΑΓΑΜ:19PROC005788837) – 14. ηελ απφ 09-11-2019 ππνβιεζείζα ειεθηξνληθή
πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο ΚΟΛΔΖ ΓΔΧΡΓΗΟ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ (α/α
ζπζηήκαηνο: 81350) – 15. ην απφ 18/11/2019 πξαθηηθφ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο, γηα ηελ
ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηερληθψλ
πξνζθνξψλ, ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ, κέζσ δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο
πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ ηρζπνπσιείνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, - 16. ην απφ 18/12/2019 πξαθηηθφ ηεο
αξκφδηαο επηηξνπήο, γηα ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ θαη αλάδεημε πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ, κέζσ
δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ
ηρζπνπσιείνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ, ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, - 17.
ηεο αξηζ.739-30/12/19 Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα έγθξηζε ησλ απφ
18/11/2019 θαη 18/12/2019 πξαθηηθψλ ηνπ αξκφδηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ θαη αλάδεημε
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο, δηφηη ε κνλαδηθή πξνζθνξά ηνπ
ζπκκεηέρνληα νηθνλνκηθνχ θνξέα «Κνιέζε Γεψξγηνπ», είλαη πιήξεο, ζχκθσλε κε ηνπο
φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Μειέηεο θαη κε πνζνζηφ
έθπησζεο 6% ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ – 18. ηελ απφ 22/01/2020 Πξφζθιεζε γηα
θαηάζεζε δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο πξνο ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν «Κνιέζε
Γεψξγην», βάζεη ηεο αξηζ.739-30/12/19 Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – 19. ηελ
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απφ 12/02/2020 ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά
Καηαθχξσζεο» θαη ηνπ έληππνπ θαθέινπ πνπ είρε θαηαηεζεί εκπξφζεζκα ζην
Πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ κε Α.Π. 6049/7-02-2020 – 20. ην απφ 12/02/2020
πξαθηηθφ ηνπ αξκφδηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ βάζεη ηνπ νπνίνπ πξνηείλεηαη ε
θαηαθχξσζε ηεο «Πξνκήζεηαο εηδψλ ηρζπνπσιείνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεκνηηθνχ
Βξεθνθνκείνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ», ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα «Κνιέζεο Γεψξγηνο»,
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 28.702,00€ (ζπκπ/λνπ ΦΠΑ13%) θαη κε πξνζθεξφκελν
πνζνζηφ έθπησζεο 6% επί ηεο λφκηκα δηακνξθνχκελεο κέζεο ιηαληθήο ηηκήο φπσο απηή
πξνθχπηεη απφ ην εθάζηνηε εθδηδφκελν δειηίν πηζηνπνίεζεο ηηκψλ, ηεο Πεξηθέξεηαο
Γπηηθήο Διιάδαο (Γεληθή Γ/λζε Αλάπηπμεο, Γ/λζε Αλάπηπμεο, Π.Δ. Αραΐαο, Σκήκα
Δκπνξίνπ & Σνπξηζκνχ) - Παξαθαινχκε φπσο: - Δγθξίλεηε ην απφ 12/02/2020 πξαθηηθφ
ηνπ αξκφδηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ θαη σο εθ ηνχηνπ απνθαζίζεηε, ηελ θαηαθχξσζε ηεο
«Πξνκήζεηαο εηδψλ ηρζπνπσιείνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ ηνπ
Γήκνπ Παηξέσλ», κέζσ δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε
θαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ηεο αξηζ.438-21/03/18 Μειέηεο, ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα
«Κνιέζεο Γεψξγηνο», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 28.702,00€ (ζπκπ/λνπ ΦΠΑ13%) θαη
κε πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο 6% επί ηεο λφκηκα δηακνξθνχκελεο κέζεο ιηαληθήο
ηηκήο φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην εθάζηνηε εθδηδφκελν δειηίν πηζηνπνίεζεο ηηκψλ, ηεο
Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο (Γεληθή Γ/λζε Αλάπηπμεο, Γ/λζε Αλάπηπμεο, Π.Δ. Αραΐαο,
Σκήκα Δκπνξίνπ & Σνπξηζκνχ),δηφηη ε πξνζθνξά ηνπ είλαη κνλαδηθή, πιήξεο, ζχκθσλε
κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Μειέηεο. - Ο
Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθψλ, Γηαρείξηζεο Πξνζφδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο,
Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο, θ. Γηνλχζηνο Πιέζζαο».Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, είδε ηελ σο άλσ εηζήγεζή
ηνπ σο αξκφδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη ην απφ 12-2-2020 Πξαθηηθφ ηεο αξκφδηαο
Δπηηξνπήο γηα ηελ «Πξνκήζεηα εηδψλ ηρζπνπσιείνπ, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεκνηηθνχ
Βξεθνθνκείνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ»,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:

1. Σνπ Ν.4412/2016 θαη ηδηαίηεξα ηνπ άξζξνπ 32 παξ.2α (δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο
πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε)
2. Σνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν.4488/2017
3. Σνπ Ν.3463/2006 (Γ.Κ.Κ.)
4. Σνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 (Ν.4623/2019, άξζξν 3)
θαη ιακβάλνληαο ππφςε:
1. Σελ αξηζ.438-21/03/18 Μειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ – Σκήκα
Πξνκεζεηψλ & Γεκνπξαζηψλ
2. Σελ αξηζ. 479/14-06-2018 Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο ηνπ ειεθηξνληθνχ αλνηθηνχ
δηαγσληζκνχ κε ηίηιν «Πξνκήζεηα Σξνθίκσλ & Δηδψλ Παληνπσιείνπ γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ» ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 206.574,83 €
(ζπκπ/λνπ ΦΠΑ), ε νπνία αλαξηήζεθε ζην ΚΖΜΓΖ (18PROC003284351), ζηε
Γηαχγεηα (ΑΓΑ:7Γ7ΧΞΗ-Φ7Α), ζην ΔΖΓΖ κε αξηζκφ ζπζηήκαηνο 60753, ζηνλ
Δζληθφ θαη ζην portal ηνπ Γήκνπ
3. Σελ κε ππνβνιή πξνζθνξψλ γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ ηρζπνπσιείνπ
3
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4. Σελ ππ’αξηζ.112/25-10-2017 απφθαζε ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ, κε ηελ νπνία παξέρεηαη
ε ζχκθσλε γλψκε επί ηνπ αηηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ γηα ηελ πξνζθπγή ζηε
δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, γηα ηελ
πξνκήζεηα εηδψλ ηρζπνπσιείνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ ηνπ
Γήκνπ Παηξέσλ, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ηεο αξηζ.438-21/03/18 Μειέηεο, ζε ζπλέρεηα
ηνπ ελ κέξεη άγνλνπ, άλσ ησλ νξίσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.4412/16 Γηαγσληζκνχ
5. Σελ ππ’ αξηζ. 820/26-10-2018 (ΑΓΑ: Χ099ΧΞΗ-Υ1) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο, γηα πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κέζσ δηαπξαγκάηεπζεο, ρσξίο
πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ηεο αξηζ.438-21/03/18 Μειέηεο
6. Σελ
ππ’αξηζ.18/08-03-2018
(ΑΓΑ:
ΦΦΔΑΟΚ99-ΣΛΚ/ΚΖΜΓΖ:
18REQ002800141) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γεκνηηθνχ
Βξεθνθνκείνπ γηα έγθξηζε δαπάλεο & δηάζεζε (ςήθηζε) ησλ ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ
γηα ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ θαη εηδψλ παληνπσιείνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ
7. Σε βεβαίσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο επί ησλ ππ’αξηζ.4450/08-03-2018 Απνθάζεσλ Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΓΑ: Χ0ΟΘΟΚ9940Ξ,ΦΥΣΣΟΚ99-ΦΖΦ,ΧΠΦΟΟΚ99-ΛΒΖ,Χ0Γ2ΟΚ99-95Γ,6Φ0ΒΟΚ992ΔΓ,ΧΞ3ΞΟΚ99-ΦΛ7,ΧΚΒ6ΟΚ99-ΟΓ7), γηα ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ πνζνχ, ηε
ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΠΓ 80/2016 θαη ηε
δέζκεπζε ζηo νηθείν Μεηξψν Γεζκεχζεσλ ησλ αληίζηνηρσλ πηζηψζεσλ
8. Σελ ππ’ αξηζ. Α 14/15-01-2019 (ΑΓΑ: ΧΦΠΤΟΚ99-ΞΟ) απφθαζε αλάιεςεο
ππνρξέσζεο ηνπ Γεκάξρνπ θαη β) ηε βεβαίσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Οηθνλνκηθήο
Τπεξεζίαο, επί ηεο αλσηέξσ απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο, γηα ηελ χπαξμε
δηαζέζηκνπ πνζνχ, ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ
ΠΓ 80/2016 θαη ηε δέζκεπζε ζην νηθείν Μεηξψν Γεζκεχζεσλ ηεο αληίζηνηρεο
πίζησζεο θαη ηηο ππ αξηζ. 57/27-01-2020 (ΑΓΑ: ΧΓΔΓΟΚ99-ΕΗΜ), πνζνχ
14.351,00€ θαη 75/12-02-2020 (ΑΓΑ: ΧΓΘ0ΟΚ99-ΣΘ1), πνζνχ 14.351,00€
Απνθάζεηο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο
9. Σελ ππ’αξηζ.761/4774/62689/31-10-2019 πξφζθιεζε ππνβνιή πξνζθνξάο, γηα ηελ
πξνκήζεηα εηδψλ ηρζπνπσιείνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ ηνπ
Γήκνπ Παηξέσλ (ΑΓΑΜ:19PROC005788837)
10. Σελ απφ 09-11-2019 ππνβιεζείζα ειεθηξνληθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο
ΚΟΛΔΖ ΓΔΧΡΓΗΟ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ (α/α ζπζηήκαηνο: 81350)
11. Σν απφ 18/11/2019 πξαθηηθφ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο, γηα ηελ ειεθηξνληθή
απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηερληθψλ
πξνζθνξψλ, ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ, κέζσ δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο
ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ ηρζπνπσιείνπ γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ
12. Σν απφ 18/12/2019 πξαθηηθφ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο, γηα ηελ ειεθηξνληθή
απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη αλάδεημε
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ, κέζσ δηαδηθαζίαο
δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ
ηρζπνπσιείνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ, ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ
13. Σελ αξηζ.739-30/12/19 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα έγθξηζε ησλ απφ
18/11/2019 θαη 18/12/2019 πξαθηηθψλ ηνπ αξκφδηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ θαη
αλάδεημε πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο, δηφηη ε κνλαδηθή
πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληα νηθνλνκηθνχ θνξέα «Κολέζη Γεώργιοσ», είλαη
πιήξεο, ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο
Μειέηεο θαη κε πνζνζηφ έθπησζεο 6% ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ
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14. Σελ απφ 22/01/2020 Πξφζθιεζε γηα θαηάζεζε δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο πξνο
ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν «Κολέζη Γεώργιο», βάζεη ηεο αξηζ.739-30/12/19
Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
15. Σελ απφ 12/02/2020 ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά
Καηαθχξσζεο» θαη ηνπ έληππνπ θαθέινπ πνπ είρε θαηαηεζεί εκπξφζεζκα ζην
Πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ κε Α.Π. 6049/7-02-2020
16. Σν απφ 12/02/2020 πξαθηηθφ ηνπ αξκφδηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ βάζεη ηνπ
νπνίνπ πξνηείλεηαη ε θαηαθχξσζε ηεο «Πξνκήζεηαο εηδψλ ηρζπνπσιείνπ γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ», ζηνλ νηθνλνκηθφ
θνξέα «Κνιέζεο Γεψξγηνο», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 28.702,00€ (ζπκπ/λνπ
ΦΠΑ13%) θαη κε πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο 6% επί ηεο λφκηκα
δηακνξθνχκελεο κέζεο ιηαληθήο ηηκήο φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην εθάζηνηε
εθδηδφκελν δειηίν πηζηνπνίεζεο ηηκψλ, ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο (Γεληθή
Γ/λζε Αλάπηπμεο, Γ/λζε Αλάπηπμεο, Π.Δ. Αραΐαο, Σκήκα Δκπνξίνπ & Σνπξηζκνχ)
Δγκρίνει ην απφ 12/02/2020 πξαθηηθφ ηνπ αξκφδηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ θαη σο
εθ ηνχηνπ καηακσρώνει ηελ «Προμήθεια ειδών ιτθσοπωλείοσ για ηις ανάγκες ηοσ
Γημοηικού Βρεθοκομείοσ ηοσ Γήμοσ Παηρέων», κέζσ δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο
ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε θαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ηεο αξηζ.438-21/03/18 Μειέηεο,
ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα «Κολέζης Γεώργιος», ζσνολικού προϋπολογιζμού 28.702,00€
(ζσμπ/νοσ ΦΠΑ13%) θαη κε πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο 6% επί ηεο λφκηκα
δηακνξθνχκελεο κέζεο ιηαληθήο ηηκήο φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην εθάζηνηε εθδηδφκελν
δειηίν πηζηνπνίεζεο ηηκψλ, ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο (Γεληθή Γ/λζε Αλάπηπμεο,
Γ/λζε Αλάπηπμεο, Π.Δ. Αραΐαο, Σκήκα Δκπνξίνπ & Σνπξηζκνχ), δηφηη ε πξνζθνξά ηνπ
είλαη κνλαδηθή, πιήξεο, ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ηεο Μειέηεο.
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