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24ε πλεδξίαζε
Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο Δήκνπ Παηξέωλ
ηεο 9εο Θνπιίνπ 2020
--------------------------ηελ Πάηξα θαη ζηελ αίζνπζα ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο (θηίξην Λαδόπνπινπ),
ζήκεξα, ηελ 9ε Θνπιίνπ 2020, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 12:00, κεηά από γξαπηή
πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 24/3-7-2020, θαη
κεηά ηελ από 7/7/2020 εηδνπνίεζε γηα αλαβνιή ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο 8εο Ινπιίνπ 2020,
πξαγκαηνπνίεζε δε απηήο ηελ Πέκπηε 9 Θνπιίνπ 2020, ώξα 12:00, πξαγκαηνπνηήζεθε
δηα δώζεο ζπλεδξίαζε, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ
νπνία ήιζαλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (15) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα
παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 3]
Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 4] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 5]
Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο θαη 6] Αζαλάζηνο Γνύξνο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο, Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά, Γεώξγηνο Μαγηάθεο,
Νηθόιανο Παπαδεκάηνο, Ισάλλεο Σζηκπνύθεο θαη Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθά κέιε δελ
ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (9) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο,
«Υξνληθή Παξάηαζε ηνπ ζπκθσλεηηθνύ κε αξ. πξση. 61089/23-10-2019 γηα ηελ
Πξνκήζεηα γεπκάησλ γηα ηε ζίηηζε καζεηώλ ησλ κνπζηθώλ ζρνιείσλ ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ», (ζρεηηθό ην ππ’ αξηζ. 8383/1-7-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε ππ’
αξηζ. 8291/1-7-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Παηδείαο θαη Αζιεηηζκνύ - Γ/λζε
Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ – Σκήκα Πξνκεζεηώλ θαη Γεκνπξαζηώλ), ε νπνία έρεη σο εμήο:
«Πξνο – Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - Δληαύζα - ΘΔΜΑ:΄΄Υξνληθή
Παξάηαζε ηνπ ζπκθσλεηηθνύ αξ. πξση. 61089/23-10-2019 γηα ηελ Πξνκήζεηα γεπκάησλ
γηα ηε ζίηηζε καζεηώλ ησλ κνπζηθώλ ζρνιείσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ΄΄- Έρνληαο ππόςε: -*
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα
Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα
Καιιηθξάηεο». -*Σηο 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. -*Σν άξζξν 132 ηνπ Ν.4412/2016 θαηά
ην νπνίν κία ζύκβαζε ηξνπνπνηείηαη εθόζνλ ε ηξνπνπνίεζε δελ κεηαβάιεη ηελ θύζε ηεο
ζύκβαζεο. -*Σν άξζξν 201 ηνπ Ν.4412/2016 «Πξνεγνύκελε γλώκε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε
ζύκβαζεο»: Η ηξνπνπνίεζε ηεο ζύκβαζεο θαηά ην άξζξν 132, γίλεηαη ύζηεξα από
γλσκνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ. -*ηελ ππ’ αξηζ. Μειέηεο 2/2019 γηα ηελ «Πξνκήζεηα
γεπκάησλ γηα ηε ζίηηζε καζεηώλ ησλ κνπζηθώλ ζρνιείσλ Γ. Παηξέσλ (Γπκλαζίνπ –
Λπθείνπ) γηα ην ζρνιηθό έηνο 2019-2020» ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 230.024,96 επξώ
(ζπκπ/λνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%), CPV: 15894210-6, Κ.Α.: 70.01-6162.00001 ηνπ Σκήκαηνο
ρνιείσλ ηεο Γ/λζεο Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο. -*ηελ ππ’
αξηζ. πξση. 61089/23-10-2019 ζπκθσλεηηθό κε ΑΓΑΜ: 19SYMV005744082 2019-10-23
γηα ηελ «Πξνκήζεηα γεπκάησλ γηα ηε ζίηηζε καζεηώλ ησλ κνπζηθώλ ζρνιείσλ Γ. Παηξέσλ
(Γπκλαζίνπ – Λπθείνπ) γηα ην ζρνιηθό έηνο 2019-2020» κε ηελ εηαηξεία: «ΠΑΝΣΔΛΗ
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Α. ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Δ.» Αγίαο Άλλεο 60 Μπαζαξίζηξα, Σ.Κ.:20100
Κόξηλζνο, Σει.: 27410-84950, Fax.:27410-83850, Email: info@clubneon.gr. -*ην αξ.
πξση. 7739/22-06-2020 έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο &
Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Σκήκαηνο ρνιείσλ, κε ζέκα ηελ Παξάηαζε ύκβαζεο
ίηηζεο καζεηώλ Μνπζηθώλ ρνιείσλ Παηξώλ. -*ηελ αξ. πξση. 24555/19-06-2020 αίηεζε
ηεο εηαηξείαο «ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΣΔΛΗ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Δ.» κε αίηεκα ηελ Παξάηαζε
ηεο αξηζ. πξση. 61089/23-10-2019 ζύκβαζεο γηα ηελ ίηηζε καζεηώλ Μνπζηθώλ ρνιείσλ
Παηξώλ, γηα ην ζρνιηθό έηνο 2019-2020, ζπλνιηθήο δαπάλεο 132.395,05
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%». -*Σελ αξηζ. 101/20-02-2019 (ΑΓΑ:Φ6ΔΧΧΞΙΦΧ5) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή
Παξαθνινύζεζεο Παξαιαβήο Πξνκήζεηαο ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/2016 ησλ Γ/λζεσλ
α)Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ β) Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ γ) Παηδείαο δηα Βίνπ Μάζεζεο &
Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο. -*Σελ αλαζηνιή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ, ιόγσ ησλ έθηαθησλ
κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο κεηάδνζεο ηνπ COVID-19. -*Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
121 ηνπ Ν.4611/2019 (Α’ 73) «Αληηθαηάζηαζε ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ ηνπ θώδηθα
Φ.Π.Α.» πνπ αληηθαηέζηεζε ην Παξάξηεκα III ηνπ Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο,
ν νπνίνο θπξώζεθε κε ην πξώην άξζξν ηνπ Ν. 2859/2000 (ΦΔΚ/ηεύρνο Α΄/248). -*Σηο
δηαηάμεηο ηνπ 60 άξζξνπ αξ. θύιινπ 68/20-03-2020 Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ
«Καηεπείγνληα δεηήκαηα Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ» -*Σν από 3006-2020 πξαθηηθό γλσκνδόηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο Παξαιαβήο
Πξνκήζεηαο ησλ Γ/λζεσλ α)Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ β) Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ γ)
Παηδείαο δηα Βίνπ Μάζεζεο & Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, βάζεη ηνπ νπνίνπ πξνηείλεηαη
νκόθσλα: - α) λα παξαηαζεί ν ρξόλνο ηζρύνο ηνπ κε αξ. πξση.: 61089/23-10-2019
ζπκθσλεηηθνύ κε ΑΓΑΜ: 19SYMV005744082 2019-10-23 γηα ηελ «Πξνκήζεηα
γεπκάησλ γηα ηε ζίηηζε καζεηώλ ησλ κνπζηθώλ ζρνιείσλ Γ. Παηξέσλ (Γπκλαζίνπ –
Λπθείνπ)» θαηά έμη (6) κήλεο ήηνη από ηελ έλαξμε ηεο λέαο ρνιηθήο Υξνληάο 07-09-2020
έσο θαη 06-03-2021 ή κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο
ππό ηνλ όξν όηη δελ ζα πξνθύςεη ππέξβαζε ησλ ζπκβαζηνπνηεκέλσλ πνζνηήησλ θαη - β) ε
ζπκβαηηθή αμία ηεο αλσηέξσ δεκόζηαο ζύκβαζεο, σο πξνο ην Φ.Π.Α. ζην ζύλνιν ηεο
αλάζεζεο από 24% ζε 13%, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 121 ηνπ Ν.4611/2019
(Α’73) «Αληηθαηάζηαζε ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ ηνπ θώδηθα Φ.Π.Α.» θαζώο θαη γηα ηελ
εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δειαδή ην ζύλνιν ηνπ ππόινηπνπ ζπκβαηηθνύ πνζνύ πνπ ζα
θαηαβιεζεί ζηνλ αλάδνρν ζα είλαη ζύκθσλν κε ην αξρηθό θαζαξό πνζό ηνπ
ζπκθσλεηηθνύ πνπ ππνγξάθεθε κεηαμύ ησλ παξαπάλσ ζπκβαιινκέλσλ αιιά κε λέν
Φ.Π.Α. 13% ήηνη: ύλνιν 54.803,35 + 7.124,44 (Φ.Π.Α. 13%) = 61.927,81 € Παξαθαινύκε όπσο: - Δγθξίλεηε α) ην από 30-06-2020 Πξαθηηθό γλσκνδόηεζεο ηεο
Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο Παξαιαβήο Πξνκήζεηαο, ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/2016
ησλ Γ/λζεσλ α)Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ β) Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ γ) Παηδείαο δηα Βίνπ
Μάζεζεο & Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, ζρεηηθά κε ηελ παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηνπ
αξ. πξση.: 61089/23-10-2019 ζπκθσλεηηθνύ κε ΑΓΑΜ: 19SYMV005744082 γηα ηελ
«Πξνκήζεηα γεπκάησλ γηα ηε ζίηηζε καζεηώλ ησλ κνπζηθώλ ζρνιείσλ Γ. Παηξέσλ
(Γπκλαζίνπ – Λπθείνπ)» θαηά έμη (6) κήλεο ήηνη από ηελ έλαξμε ηεο λέαο ρνιηθήο
Υξνληάο 07-09-2020 έσο θαη 06-03-2021 ή κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ νηθνλνκηθνύ
αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο ππό ηνλ όξν όηη δελ ζα πξνθύςεη ππέξβαζε ησλ
ζπκβαζηνπνηεκέλσλ πνζνηήησλ θαη - β) ηε ζπκβαηηθή αμία ηεο αλσηέξσ δεκόζηαο
ζύκβαζεο, σο πξνο ην Φ.Π.Α. ζην ζύλνιν ηεο αλάζεζεο από 24% ζε 13%, ζύκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 121 ηνπ Ν.4611/2019 (Α’73) «Αληηθαηάζηαζε ηνπ
Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ ηνπ θώδηθα Φ.Π.Α.» θαζώο θαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο
δειαδή ην ζύλνιν ηνπ ππόινηπνπ ζπκβαηηθνύ θαζαξνύ πνζνύ πνπ ζα θαηαβιεζεί ζηνλ
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αλάδνρν ζα είλαη ζύκθσλν κε ην αξρηθό θαζαξό πνζό ηνπ αλσηέξνπ ζπκθσλεηηθνύ πνπ
ππνγξάθεθε κεηαμύ ησλ παξαπάλσ ζπκβαιινκέλσλ αιιά κε ην λέν Φ.Π.Α. 13% ήηνη:
ύλνιν 54.803,35 + 7.124,44 (Φ.Π.Α. 13%) = 61.927,81 € όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη
ζηνλ θάησζη πίλαθα: Α/Α

1

2

ΤΝΟΛΟ
ΜΔΡΙΓΧΝ

ΔΙΓΟ ( ΜΔΡΙΓΑ)
Ηκεξήζην γεύκα αλά
καζεηή κε θνπβέξ
ζύκθσλα κε ην
ζπλεκκέλν κεληαίν
πξόγξακκα ζίηηζεο
CPV:15894210-6
Πξόρεηξν θαγεηό
(ζάληνπηηο κε ρπκό)
ζύκθσλα κε ην
ζπλεκκέλν πξόγξακκα
ζίηηζεο
CPV:15894210-6

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ (€)

ΠΟΟ (€)

1,83

53.042,55

1.42

1.760,80

(310 κεξίδεο
Υ 182
εκέξεο)
28.985
(310 κεξίδεο
Υ 8 εκέξεο)
1.240

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ:

54.803,35 €

Φ.Π.Α. 13%:

7.124,44 €

ΤΝΟΛΟ:

61.927,81 €

- Ο Αληηδήκαξρνο Παηδείαο θαη Αζιεηηζκνύ, θ. Παλαγηώηεο Πεηξόπνπινο».Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, είδε ηελ εηζήγεζε ηνπ
αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ, ηελ από 30-06-2020 γλσκνδόηεζε ηεο αξκόδηαο
Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο πξνκεζεηώλ θαη ηα ζρεηηθά επί ηνπ ζέκαηνο
έγγξαθα,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ:
ύκθσλα κε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 (Ν.4623/2019 άξζξν 3)
2. Σηο 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
3. Σν άξζξν 132 ηνπ Ν.4412/2016 θαηά ην νπνίν κία ζύκβαζε ηξνπνπνηείηαη εθόζνλ
ε ηξνπνπνίεζε δελ κεηαβάιεη ηελ θύζε ηεο ζύκβαζεο
4. Σν άξζξν 201 ηνπ Ν.4412/2016 «Πξνεγνύκελε γλώκε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε
ζύκβαζεο»: Η ηξνπνπνίεζε ηεο ζύκβαζεο θαηά ην άξζξν 132, γίλεηαη ύζηεξα από
γλσκνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 121 ηνπ Ν.4611/2019 (Α’ 73) «Αληηθαηάζηαζε ηνπ
Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ ηνπ θώδηθα Φ.Π.Α.» πνπ αληηθαηέζηεζε ην Παξάξηεκα III ηνπ
Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, ν νπνίνο θπξώζεθε κε ην πξώην άξζξν ηνπ
Ν. 2859/2000 (ΦΔΚ/ηεύρνο Α΄/248)
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ 60 άξζξνπ αξ. θύιινπ 68/20-03-2020 Πξάμε Ννκνζεηηθνύ
Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγνληα δεηήκαηα Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ»
θαη ιακβάλνληαο ππόςε:
1. Σελ ππ’ αξηζ. Μειέηε 2/2019 γηα ηελ «Πξνκήζεηα γεπκάησλ γηα ηε ζίηηζε καζεηώλ
ησλ κνπζηθώλ ζρνιείσλ Γ. Παηξέσλ (Γπκλαζίνπ – Λπθείνπ) γηα ην ζρνιηθό έηνο
2019-2020», ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 230.024,96 € (ζπκπ/λνπ ηνπ Φ.Π.Α.
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

24%), CPV: 15894210-6, Κ.Α.: 70.01-6162.00001 ηνπ Σκήκαηνο ρνιείσλ ηεο
Γ/λζεο Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο
Σν ππ’ αξηζ. πξση. 61089/23-10-2019 ζπκθσλεηηθό κε ΑΓΑΜ:
19SYMV005744082 2019-10-23 γηα ηελ «Πξνκήζεηα γεπκάησλ γηα ηε ζίηηζε
καζεηώλ ησλ κνπζηθώλ ζρνιείσλ Γ. Παηξέσλ (Γπκλαζίνπ – Λπθείνπ) γηα ην
ζρνιηθό έηνο 2019-2020» κε ηελ εηαηξεία: «ΠΑΝΣΕΛΗ Α. ΠΕΣΡΟΠΟΤΛΟ
ΚΑΘ ΘΑ Ο.Ε.» Αγίαο Άλλεο 60 Μπαζαξίζηξα, Σ.Κ.:20100 Κόξηλζνο, Σει.:
27410-84950, Fax.:27410-83850, Email: info@clubneon.gr
Σν αξ. πξση. 7739/22-06-2020 έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Παηδείαο, Γηα Βίνπ
Μάζεζεο & Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Σκήκαηνο ρνιείσλ, κε ζέκα ηελ
Παξάηαζε ύκβαζεο ίηηζεο καζεηώλ Μνπζηθώλ ρνιείσλ Παηξώλ
Σελ αξ. πξση. 24555/19-06-2020 αίηεζε ηεο εηαηξείαο «ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ
ΠΑΝΣΔΛΗ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Δ.» κε αίηεκα ηελ Παξάηαζε ηεο αξηζ. πξση. 61089/2310-2019 ζύκβαζεο γηα ηελ ίηηζε καζεηώλ Μνπζηθώλ ρνιείσλ Παηξώλ, γηα ην
ζρνιηθό έηνο 2019-2020, ζπλνιηθήο δαπάλεο 132.395,05 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ ΦΠΑ 24%
Σελ αξηζ. 101/20-02-2019 (ΑΓΑ:Φ6ΔΧΧΞΙ-ΦΧ5) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο Παξαιαβήο
Πξνκήζεηαο ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/2016 ησλ Γ/λζεσλ α) Γηνηθεηηθώλ
Τπεξεζηώλ, β) Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ θαη γ) Παηδείαο δηα Βίνπ Μάζεζεο &
Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο
Σελ αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ, ιόγσ ησλ έθηαθησλ κέηξσλ γηα ηελ
αληηκεηώπηζε ηεο κεηάδνζεο ηνπ COVID-19
Σν από 30-06-2020 πξαθηηθό γλσκνδόηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο
Παξαιαβήο Πξνκήζεηαο ησλ Γ/λζεσλ α) Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ, β) Γηαρείξηζεο
Πξνζόδσλ θαη γ) Παηδείαο δηα Βίνπ Μάζεζεο & Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, βάζεη
ηνπ νπνίνπ πξνηείλεηαη νκόθωλα:
α) λα παξαηαζεί ν ρξόλνο ηζρύνο ηνπ κε αξ. πξση.: 61089/23-10-2019
ζπκθσλεηηθνύ κε ΑΓΑΜ: 19SYMV005744082 2019-10-23 γηα ηελ «Πξνκήζεηα
γεπκάησλ γηα ηε ζίηηζε καζεηώλ ησλ κνπζηθώλ ζρνιείσλ Γ. Παηξέσλ (Γπκλαζίνπ
– Λπθείνπ)» θαηά έμη (6) κήλεο ήηνη από ηελ έλαξμε ηεο λέαο ρνιηθήο Υξνληάο 0709-2020 έσο θαη 06-03-2021 ή κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ
ηεο ζύκβαζεο ππό ηνλ όξν όηη δελ ζα πξνθύςεη ππέξβαζε ησλ ζπκβαζηνπνηεκέλσλ
πνζνηήησλ θαη
β) ε ζπκβαηηθή αμία ηεο αλσηέξσ δεκόζηαο ζύκβαζεο, σο πξνο ην Φ.Π.Α. ζην
ζύλνιν ηεο αλάζεζεο από 24% ζε 13%, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 121
ηνπ Ν.4611/2019 (Α’73) «Αληηθαηάζηαζε ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ ηνπ θώδηθα
Φ.Π.Α.» θαζώο θαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δειαδή ην ζύλνιν ηνπ
ππόινηπνπ ζπκβαηηθνύ πνζνύ πνπ ζα θαηαβιεζεί ζηνλ αλάδνρν ζα είλαη ζύκθσλν
κε ην αξρηθό θαζαξό πνζό ηνπ ζπκθσλεηηθνύ πνπ ππνγξάθεθε κεηαμύ ησλ
παξαπάλσ ζπκβαιινκέλσλ αιιά κε λέν Φ.Π.Α. 13% ήηνη: ύλνιν 54.803,35 +
7.124,44 (Φ.Π.Α. 13%) = 61.927,81 €

Εγθξίλεη ηελ από 30-06-2020 Γλσκνδόηεζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο
Παξαιαβήο Πξνκήζεηαο, ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/2016 ησλ Γ/λζεσλ: α) Γηνηθεηηθώλ
Τπεξεζηώλ, β) Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ θαη γ) Παηδείαο δηα Βίνπ Μάζεζεο & Κνηλσληθήο
Πξνζηαζίαο θαη σο εθ ηνύηνπ εγθξίλεη ηα θάησζη:
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1)
Σελ παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηνπ αξ. πξση.: 61089/23-10-2019
ζπκθσλεηηθνύ κε ΑΓΑΜ: 19SYMV005744082 κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη ηεο
εηαηξείαο «ΠΑΝΣΔΛΗ Α. ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Δ.», γηα ηελ «Πξνκήζεηα
γεπκάησλ γηα ηε ζίηηζε καζεηώλ ησλ κνπζηθώλ ζρνιείσλ Γ. Παηξέσλ (Γπκλαζίνπ –
Λπθείνπ)» θαηά έμη (6) κήλεο ήηνη από ηελ έλαξμε ηεο λέαο ρνιηθήο Υξνληάο 07-092020 έωο θαη 06-03-2021 ή κέρξη εμαληιήζεωο ηνπ νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο
ζύκβαζεο ππό ηνλ όξν όηη δελ ζα πξνθύςεη ππέξβαζε ησλ ζπκβαζηνπνηεκέλσλ
πνζνηήησλ.
2)
Η ζπκβαηηθή αμία ηεο αλσηέξσ δεκόζηαο ζύκβαζεο, σο πξνο ην Φ.Π.Α. ζην
ζύλνιν ηεο αλάζεζεο από 24% ζε 13%, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 121 ηνπ
Ν.4611/2019 (Α’73) «Αληηθαηάζηαζε ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ ηνπ θώδηθα Φ.Π.Α.» θαζώο
θαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο δειαδή ην ζύλνιν ηνπ ππόινηπνπ ζπκβαηηθνύ
θαζαξνύ πνζνύ πνπ ζα θαηαβιεζεί ζηνλ αλάδνρν ζα είλαη ζύκθσλν κε ην αξρηθό θαζαξό
πνζό ηνπ αλσηέξνπ ζπκθσλεηηθνύ πνπ ππνγξάθεθε κεηαμύ ησλ παξαπάλσ
ζπκβαιινκέλσλ αιιά κε ην λέν Φ.Π.Α. 13% ήηνη: ύλνιν 54.803,35 + 7.124,44 (Φ.Π.Α.
13%) = 61.927,81 € όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηνλ θάησζη πίλαθα:
Α/Α

1

2

ΕΘΔΟ ( ΜΕΡΘΔΑ)
Ηκεξήζην γεύκα αλά
καζεηή κε θνπβέξ
ζύκθσλα κε ην
ζπλεκκέλν κεληαίν
πξόγξακκα ζίηηζεο
CPV:15894210-6
Πξόρεηξν θαγεηό
(ζάληνπηηο κε ρπκό)
ζύκθσλα κε ην
ζπλεκκέλν πξόγξακκα
ζίηηζεο
CPV:15894210-6

ΤΝΟΛΟ
ΜΕΡΘΔΩΝ

ΣΘΜΗ ΜΟΝΑΔΟ
(€)

ΠΟΟ (€)

1,83

53.042,55

1.42

1.760,80

(310 κεξίδεο
Υ 182
εκέξεο)
28.985
(310 κεξίδεο
Υ 8 εκέξεο)
1.240

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΘΑ:

54.803,35 €

Φ.Π.Α. 13%:

7.124,44 €

ΤΝΟΛΟ:

61.927,81 €

Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ νη όξνη ηνπ αξρηθνύ ζπκθσλεηηθνύ πνπ ππνγξάθηεθε
κεηαμύ ησλ δύν ζπκβαιινκέλσλ.
Ο Πξόεδξνο
ΔΘΟΝΤΗ ΠΛΕΑ

Σα Παξόληα Μέιε
ΑΝΔΡΕΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΘΟΤΛΘΑ ΓΘΑΝΝΘΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΠΑΝΑΓΘΩΣΗ ΜΕΛΑ
ΜΑΡΘΑ ΦΘΛΟΠΟΤΛΟΤ
ΑΘΑΝΑΘΟ ΔΟΤΡΟ
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