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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 10ε Νοεκβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηε θαη ώρα 11:30, κεηά
απφ γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 40/6-112020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζφ ηειεδηάζθευες ζσλεδρίαζε ηες Οηθολοκηθής
Δπηηροπής, 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 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 798/2020) θαη
απνρψξεζε απφ απηή θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 11νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο
(αξηζκφο απνθάζεσο 808/2020).
Ο θ. Υξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηελ ηειεδηάζθεςε
θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 11νπ 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.
…………………………………………...…………………………………………………..
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (11) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο,
«Έγθξηζε δηελέξγεηαο, ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, θαζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο ηνπ αλνηθηνχ
δηαγσληζκνχ, θαηάξηηζε θαη ζχληαμε ησλ φξσλ ηεο αξηζ. 4/2020 δηαθήξπμεο ηνπ Σκήκαηνο
ρνιείσλ ηεο Γ/λζεο Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο & Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, γηα ηελ
Πξνκήζεηα Γεπκάησλ γηα ηε ζίηηζε ησλ καζεηψλ ησλ Μνπζηθψλ ρνιείσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ
(Γπκλαζίνπ Λπθείνπ) γηα ην ρνιηθφ έηνο 2020-2021», (ζρεηηθφ ην ππ’ αξηζ. 15584/5-11-2020
δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε ππ’ αξηζ. 15466/3-11-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ
Παηδείαο θαη Αζιεηηζκνχ - Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ – Σκήκα Πξνκεζεηψλ θαη Γεκνπξαζηψλ), ε νπνία
έρεη σο εμήο: «Πξνο: – Σνλ θ. Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – Δληαχζα ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε δηελέξγεηαο, ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, θαζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο ηνπ
αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ, θαηάξηηζε θαη ζχληαμε ησλ φξσλ ηεο αξηζ. 4/2020 δηαθήξπμεο ηνπ
Σκήκαηνο ρνιείσλ ηεο Γ/λζεο Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο & Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, γηα ηελ
Πξνκήζεηα Γεπκάησλ γηα ηε ζίηηζε ησλ καζεηψλ ησλ Μνπζηθψλ ρνιείσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ
(Γπκλαζίνπ Λπθείνπ) γηα ην ρνιηθφ έηνο 2020-2021΄΄ - Λακβάλνληαο ππφςε: - 1. Σηο δηαηάμεηο
ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α΄/30.6.2006 - «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα
Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ») φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 13
ηνπ άξζξνπ 20 «Αλαδηαηππψζεηο άξζξσλ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα» ηνπ Ν. 3731/2008
(ΦΔΚ 263/η.Α’/23-12-2008) θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηπη. 38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ
Ν.4412/2016(ΦΔΚ 147/Α’/08.08.2016). - 2.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα
Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα
Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/η. Α΄/2010). - 3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ N.4270/2014 (ΦΔΚ143/Α’/28.06.2014)
«Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) –
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δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο». - 4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ.1 θαη 30 νξηζκνί θαη
άξζξν 54 παξ. 7 ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ,
Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» φπσο
ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. - 5. Σσλ άξζξσλ 121 θαη 331 ηνπ Ν.4412/2016 πξνζεζκίεο ζχλαςεο
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. - 6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145/Α’/05.08.2016) «Αλάιεςε
ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» φπσο ηζρχεη. - 7. Σελ κε αξηζ. Γ2/3732/20-9-1988 Κ.Τ.Α
(ΦΔΚ 767/21-10-1988 η. Β΄), «Γσξεάλ ζίηηζε καζεηψλ ησλ Μνπζηθψλ ρνιείσλ» θαη παξ. 2
ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ Ν. 4257/14 (ΦΔΚ 93/14-4-2014 ηεχρνο Α΄), ζχκθσλα κε ηελ νπνία,
πξνζηίζεηαη εδάθην 18 ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ Ν. 3852/2010 (Α΄87), κε ην νπνίν
επαλαθέξεηαη ζηνπο δήκνπο, αλαδξνκηθά απφ 1.7.2013, ε αξκνδηφηεηα ηεο ζίηηζεο ησλ καζεηψλ
κνπζηθψλ θαη θαιιηηερληθψλ ζρνιείσλ, πνπ είρε θαηαξγεζεί κε ην άξζξν φγδνν ηνπ Ν. 4089/12
(ΦΔΚ 206/26.10.2012 ηεχρνο Α'). - 8. Σελ κε ππ’ αξηζ. 4/2020 κειέηε πνπ ζπλέηαμε ην Σκήκα
ρνιείσλ ηεο Γ/λζεο Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, γηα ηελ
Πξνκήζεηα Γεπκάησλ γηα ηε ζίηηζε ησλ Μαζεηψλ ησλ Μνπζηθψλ ρνιείσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ
(Γπκλαζίνπ & Λπθείνπ) γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2020-2021 CPV:15894210-6. - 9. Σηο δηαηάμεηο ηεο
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν.4555/2018 (Φ.Δ.Κ.133/ηεχρνο Α'/19.07.2018) - «Μεηαξξχζκηζε ηνπ
ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο – Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο – Δλίζρπζε ηεο
πκκεηνρήο – Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. [Πξφγξακκα
«ΚΛΔΙΘΔΝΗ Ι»] – Ρπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο
ησλ ΦΟΓΑ – Ρπζκίζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε, ηαρχηεξε θαη εληαία άζθεζε ησλ
αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε – Λνηπέο δηαηάμεηο
αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». - 10. Σελ εγθεθξηκέλε πίζησζε
ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2020, πνζφ ελφο (1) επξψ, πνπ ζα βαξχλεη ηνλ
Κ.Α.Δ.:70.01-6162.00003 (Δηδηθή Υξεκαηνδφηεζε - ΤΠ.Δ. 2020-2021) γηα ηελ Πξνκήζεηα
Γεπκάησλ γηα ηε ζίηηζε ησλ Μαζεηψλ ησλ Μνπζηθψλ ρνιείσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, θαζψο θαη
γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2021 ζηνλ Κ.Α. 70.01-6162.00003 (Δηδηθή Υξεκαηνδφηεζε - ΤΠ.Δ.
2020-2021) πνζφ 209.618,52 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.13%. - 11. Σε βεβαίσζε
ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο επί ηεο αλσηέξσ πξφηαζεο αλάιεςεο
ππνρξέσζεο, 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 ηεο αληίζηνηρεο
πίζησζεο κε α/α Β/1965/ 22-10-2020 (ΑΓΑ:9ΞΘΠΧΞΙ-ΧΧ8). - 12. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 14531/1910-2020 πξσηνγελέο αίηεκα κε ΑΓΑΜ: 20REQ007500031 ηεο Γ/λζεο Παηδείαο, Γηα Βίνπ
Μάζεζεο & Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο. - 13. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 14467/16-10-2020 Σεθκεξησκέλν
αίηεκα. - 14. Σελ Απφθαζε Αλάιεςεο Πνιπεηνχο Τπνρξέσζεο κε ΑΓΑΜ:20REQ007527462 κε
ηελ νπνία εγθξίλνληαη ε δέζκεπζε θαη δηάζεζε ηεο πίζησζεο κε α/α Β/1965 Πνζφ ελφο (1) επξψ
γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2020 θαη πνζφ 209.618,52 επξψ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2021, κε
ΑΓΑ:9ΞΘΠΧΞΙ-ΧΧ8. - 15. Σελ αλαγθαηφηεηα ηνπ Γήκνπ γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα. Παξαθαινχκε φπσο: - 1. Δγθξίλεηε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. 4/2020 Μειέηεο ηνπ
Σκήκαηνο ρνιείσλ ηεο Γ/λζεο Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, γηα
ηελ Πξνκήζεηα Γεπκάησλ γηα ηε ζίηηζε ησλ Μαζεηψλ ησλ Μνπζηθψλ ρνιείσλ ηνπ Γήκνπ
Παηξέσλ (Γπκλαζίνπ & Λπθείνπ) γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2020-2021 CPV:15894210-6, (παξ. 7
άξζξν 54 ηνπ Ν.4412/2016). – 2. Καηαξηίζεηε θαη ζπληάμεηε ηνπο φξνπο ηεο αξηζ. 4/2020
δηαθήξπμεο θαη λα ππνγξάςεηε ην ζρεηηθφ ηεχρνο δηαθήξπμεο (άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010), - 3.
Καζνξίζεηε ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηεο παξαπάλσ πξνκήζεηαο, κε Ηιεθηξνληθφ Αλνηθηφ Γεκφζην
Μεηνδνηηθφ Γηαγσληζκφ θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξάο, κφλν βάζε ηηκήο γηα ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
πνιπεηνχο δέζκεπζεο 209.619,52 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 13% γηα ηελ νπνία
έρεη εγγξαθεί ζρεηηθή πίζησζε ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.Δ. 70.01-6162.00003 (Δηδηθή Υξεκαηνδφηεζε ΤΠ.Δ.) πνζνχ ελφο (1) επξψ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 θαη πνζνχ 209.618,52
επξψ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 κε Α.Α.Τ Β/1965/22-10-2020 κε ΑΓΑ:9ΞΘΠΧΞΙ-ΧΧ8 (άξζξν 86
ηνπ Ν.4412/2016). – Ο Αληηδήκαξρνο Παηδείαο θαη Αζιεηηζκνχ, θ. Παλαγηψηεο Πεηξφπνπινο».Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή, κε ηε δηεπθξίληζε φηη ελ ησ κεηαμχ απνρψξεζαλ απφ ηελ
ηειεδηάζθεςε νη θ.θ. Ισάλλεο Σζηκπνχθεο θαη Υξήζηνο Κνξδάο, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν,
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έιαβε ππφςε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ, ηελ αξηζ. 4/2020 κειέηε ηεο
Γ/λζεο Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Σκήκα ρνιείσλ γηα ηελ
«Πξνκήζεηα Γεπκάησλ γηα ηε ζίηηζε ησλ καζεηψλ ησλ Μνπζηθψλ ρνιείσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ
(Γπκλαζίνπ Λπθείνπ) γηα ην ρνιηθφ έηνο 2020-2021» θαη ην ζρεηηθφ ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:
1. Σεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α΄/30.6.2006 - «Κχξσζε ηνπ
Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ») φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ
εδαθίνπ ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 «Αλαδηαηππψζεηο άξζξσλ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ
Κψδηθα» ηνπ Ν. 3731/2008 (ΦΔΚ 263/η.Α’/23-12-2008) θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηπη. 38
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν.4412/2016(ΦΔΚ 147/Α’/08.08.2016)
2. Σνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010 (Ν.4735/2020, άξζξν 40 παξ.1)
3. Σνπ N.4270/2014 (ΦΔΚ143/Α’/28.06.2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη
επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο
δηαηάμεηο»
4. Σνπ άξζξνπ 2 παξ.1 θαη 30 νξηζκνί θαη άξζξν 54 παξ. 7 ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ
Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή
ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ
5. Σσλ άξζξσλ 121 θαη 331 ηνπ Ν.4412/2016 πξνζεζκίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ
6. Σνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145/Α’/05.08.2016) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο
Γηαηάθηεο» φπσο ηζρχεη
7. Σεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν.4555/2018 (Φ.Δ.Κ.133/ηεχρνο Α'/19.07.2018) «Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο – Δκβάζπλζε ηεο
Γεκνθξαηίαο – Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο – Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο
ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. [Πξφγξακκα «ΚΛΔΙΘΔΝΗ Ι»] – Ρπζκίζεηο γηα ηνλ
εθζπγρξνληζκφ ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΟΓΑ – Ρπζκίζεηο γηα ηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε, ηαρχηεξε θαη εληαία άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ
απνλνκή ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε – Λνηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
8. Σεο κε αξηζ. Γ2/3732/20-9-1988 Κ.Τ.Α (ΦΔΚ 767/21-10-1988 η. Β΄), «Γσξεάλ ζίηηζε
καζεηψλ ησλ Μνπζηθψλ ρνιείσλ» θαη παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ Ν. 4257/14 (ΦΔΚ
93/14-4-2014 ηεχρνο Α΄), ζχκθσλα κε ηελ νπνία, πξνζηίζεηαη εδάθην 18 ζηελ παξ. 4 ηνπ
άξζξνπ 94 ηνπ Ν. 3852/2010 (Α΄87), κε ην νπνίν επαλαθέξεηαη ζηνπο δήκνπο, αλαδξνκηθά
απφ 1.7.2013, ε αξκνδηφηεηα ηεο ζίηηζεο ησλ καζεηψλ κνπζηθψλ θαη θαιιηηερληθψλ
ζρνιείσλ, πνπ είρε θαηαξγεζεί κε ην άξζξν φγδνν ηνπ Ν. 4089/12 (ΦΔΚ 206/26.10.2012
ηεχρνο Α')
θαη ιακβάλνληαο ππφςε:
1. Σελ κε ππ’ αξηζ. 4/2020 κειέηε πνπ ζπλέηαμε ην Σκήκα ρνιείσλ ηεο Γ/λζεο Παηδείαο,
Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, γηα ηελ Πξνκήζεηα Γεπκάησλ γηα ηε
ζίηηζε ησλ Μαζεηψλ ησλ Μνπζηθψλ ρνιείσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (Γπκλαζίνπ &
Λπθείνπ) γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2020-2021 CPV:15894210-6
2. Σελ εγθεθξηκέλε πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2020, πνζφ ελφο (1)
επξψ, πνπ ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α.Δ.:70.01-6162.00003 (Δηδηθή Υξεκαηνδφηεζε - ΤΠ.Δ.
2020-2021) γηα ηελ Πξνκήζεηα Γεπκάησλ γηα ηε ζίηηζε ησλ Μαζεηψλ ησλ Μνπζηθψλ
ρνιείσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, θαζψο θαη γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2021 ζηνλ Κ.Α. 70.016162.00003 (Δηδηθή Υξεκαηνδφηεζε - ΤΠ.Δ. 2020-2021) πνζφ 209.618,52 €,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.13%
3. Σε βεβαίσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο επί ηεο αλσηέξσ πξφηαζεο
αλάιεςεο ππνρξέσζεο, 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 ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο κε α/α Β/1965/ 22-10-2020

ΑΔΑ: 6Κ52ΩΞΙ-7ΙΙ
(ΑΓΑ:9ΞΘΠΧΞΙ-ΧΧ8)
4. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 14531/19-10-2020 πξσηνγελέο αίηεκα κε ΑΓΑΜ: 20REQ007500031
ηεο Γ/λζεο Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο
5. Σν ππ’ αξηζ. πξση. 14467/16-10-2020 Σεθκεξησκέλν αίηεκα
6. Σελ Απφθαζε Αλάιεςεο Πνιπεηνχο Τπνρξέσζεο κε ΑΓΑΜ:20REQ007527462 κε ηελ
νπνία εγθξίλνληαη ε δέζκεπζε θαη δηάζεζε ηεο πίζησζεο κε α/α Β/1965 Πνζφ ελφο (1)
επξψ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2020 θαη πνζφ 209.618,52 επξψ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2021,
κε ΑΓΑ:9ΞΘΠΧΞΙ-ΧΧ8
7. Σελ αλαγθαηφηεηα ηνπ Γήκνπ γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα
1)
Δγθρίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. 4/2020 Μειέηεο ηνπ Σκήκαηνο ρνιείσλ ηεο
Γ/λζεο Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, γηα ηελ «Προκήζεηα Γεσκάηφλ
γηα ηε ζίηηζε ηφλ Μαζεηώλ ηφλ Μοσζηθώλ τοιείφλ ηοσ Γήκοσ Παηρέφλ (Γσκλαζίοσ &
Λσθείοσ) γηα ηο ζτοιηθό έηος 2020-2021» CPV:15894210-6, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
πνιπεηνχο δέζκεπζεο 209.619,52 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 13% γηα ηελ νπνία έρεη
εγγξαθεί ζρεηηθή πίζησζε ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.Δ. 70.01-6162.00003 (Δηδηθή Υξεκαηνδφηεζε ΤΠ.Δ.) πνζνχ ελφο (1) επξψ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 θαη πνζνχ 209.618,52 €,
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 κε Α.Α.Τ Β/1965/ 22-10-2020 κε ΑΓΑ:9ΞΘΠΧΞΙ-ΧΧ8 (παξ. 7 άξζξν
54 ηνπ Ν.4412/2016).
2)
Καηαρηίδεη θαη ζσληάζζεη ηνπο φξνπο ηεο αξηζ. 4/2020 δηαθήξπμεο ηνπ Ηιεθηξνληθνχ
Αλνηθηνχ Γεκφζηνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα, κε θξηηήξην
θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, κφλν βάζεη ηηκήο γηα ην
ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο θαη σπογράθεη ην ζρεηηθφ ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο (άξζξν 86 ηνπ
Ν.4412/2016).
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