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Αρηζκός 899   

46
ε
 σλεδρίαζε  

Οηθολοκηθής Δπηηροπής Γήκοσ Παηρέφλ 

ηες 15
ες

 Γεθεκβρίοσ 2020 

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

  

ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 15
ε
 Γεθεκβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηε θαη ώρα 11:30, κεηά 

απφ γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 46/11-

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 (21) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλχζεο Πιέζζαο – Πξφεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο, 3] 

Αθξηβή ακνχξε-Βαγελά – ηαθηηθφ κέινο, 4] Ηνπιία Γηαλληηζνπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 5] 

Γεψξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθφ κέινο, 6] Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο, 7] Νηθφιανο 

Παπαδεκάηνο – ηαθηηθφ κέινο, 8] Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 9] Ησάλλεο 

Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο θαη 10] Αζαλάζηνο Αζαλαζφπνπινο – αλαπιεξσκαηηθφ 

κέινο. 

Ο θ. Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθφ κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε ζπδήηεζε 

ηνπ κνλαδηθνχ εθηφο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο ζέκαηνο (αξηζκφο απνθάζεσο 888/2020). 

Ο θ. Νηθφιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηελ ηειεδηάζθεςε 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 8
νπ

 ζέκαηνο (αξηζκφο απνθάζεσο 895/2020). 

O θ. Θεφδσξνο Ξπιηάο - αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά 

ηε ζπδήηεζε ηνπ 8
νπ

 ζέκαηνο (αξηζκφο απνθάζεσο 895/2020).  

Ζ θα Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά 

ηε ζπδήηεζε ηνπ 9
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 896/2020). 

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

ηε ζπδήηεζε ηνπ 10
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 897/2020). 

Ο θ. Φψηηνο Γεκαθφπνπινο – Αληηπξφεδξνο, δελ κεηείρε ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη 

θιήζεθε.  

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 δηελέξγεηαο, Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη θαζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, θαηάξηηζε θαη ζχληαμε ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο, ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ 

γηα ηελ «Πξνκήζεηα Φαξκάθσλ, Φαξκαθεπηηθνχ, Τγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, εκβνιίσλ θαζψο θαη 

Ζιεθηξνδίσλ απηληδσηψλ,  γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη ησλ 

Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ» - CPV: 33690000-3  (δηάθνξα θάξκαθα), cpv:33140000-3 

(Ηαηξηθά αλαιψζηκα),  cpv:33651600-4 (Δκβφιηα), ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 3/2020 κειέηε ηεο 

Γ/λζεο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ», (ζρεηηθφ ην αξηζ. 17124/8-12-2020 δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ. 

Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 17055/7-12-2020 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 δηελέξγεηαο, Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη θαζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, θαηάξηηζε θαη ζχληαμε ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο, ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ 

γηα ηελ «Πξνκήζεηα Φαξκάθσλ, Φαξκαθεπηηθνχ, Τγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, εκβνιίσλ θαζψο θαη 

Ζιεθηξνδίσλ απηληδσηψλ,  γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη ησλ 
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Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ» - CPV: 33690000-3  (δηάθνξα θάξκαθα), cpv:33140000-3 

(Ηαηξηθά αλαιψζηκα),  cpv:33651600-4 (Δκβφιηα), ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 3/2020 κειέηε ηεο 

Γ/λζεο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ.- Λακβάλνληαο ππφςε:- 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).- Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1 πεξηπη. Θ θαη 

ηδ ηνπ Ν.3852/2010 [αξκνδηφηεηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (Φ.Δ.Κ. 87/ Α΄/07.06.2010)] «Νέα 

Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Πξφγξακκα 

Καιιηθξάηεο» φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 παξ.1 ηνπ Ν. 4623/2019 (ΦΔΚ Α 

134/09-08-2019).- ηνπ άξζξνπ 206 παξ. 1 ηνπ Ν.4555/2018,- Σηο δηαηάμεηο ηνπ N.4270/2014 

(ΦΔΚ143/Α’/28.06.2014) «Αξρέο Γεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε 

ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο».- Σηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 2 παξ. 1 θαη 30 νξηζκνί θαη ηνπ άξζξνπ 54 παξ. 7,  116 θαη 117 ηνπ Ν.4412/2016 

«Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/ 

24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ.- ηνπ άξζξνπ 121 θαη 331 ηνπ Ν. 

4412/2016 πξνζεζκίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ- ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 

145/Α’/05.08.2016) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ  απφ ηνπο Γηαηάθηεο» φπσο ηζρχεη - Σελ 

ππ΄αξηζκ. 3/2020 κειέηε ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ γηα ηελ 

Πξνκήζεηα Φαξκάθσλ, Φαξκαθεπηηθνχ, Τγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, εκβνιίσλ θαζψο θαη 

Ζιεθηξνδίσλ απηληδσηψλ,  γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη ησλ 

Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ.- Σελ αλαγθαηφηεηα ηνπ Γήκνπ γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα. 

- Tε βεβαίσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο επί ηεο 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 ζπλνιηθήο ∆απάλεο  1.048,06 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (6%, 13%, 

24%) Πνιπεηήο δέζκεπζε, γηα ην έηνο 2020 πνζφ ελφο (1,00) επξψ, θαη γηα ην έηνο 2021 πνζφ 

1.047,06 επξψ, κε α/α 1.893 Β/2020 (ΑΓΑ: 6Β44ΧΞΗ-ΦΦ0) κε ΑΓΑΜ:20REQ007442183 ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 60-7341.80007 – Υξεκαηνδφηεζε ΔΠΑ ΞΔΝΧΝΑ 2014-2020.- Tε 

βεβαίσζε ηνπ Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ,  επί ηεο 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 ζπλνιηθήο δαπάλεο 1.500,20 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (6%, 13%, 

24%) Πνιπεηήο δέζκεπζε, γηα ην έηνο 2020 πνζφ ελφο (1,00) επξψ, θαη γηα ην έηνο 2021 πνζφ 

1.499,20 επξψ, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 15-6631 κε α/α Α60/28-09-2020 κε 

ΑΓΑΜ:20REQ007394988 θαη ΑΓΑ:Χ67ΟΟΚ99-39Β.- Tε βεβαίσζε ηνπ Κνηλσληθνχ 

Οξγαληζκνχ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ,  επί ηεο 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 ζπλνιηθήο δαπάλεο χςνπο 

10.498,25 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (6%, 13%, 24%), Πνιπεηήο δέζκεπζε, γηα 

ην έηνο 2020 πνζφ ρηιίσλ (1.000,00) επξψ, θαη γηα ην έηνο 2021 πνζφ 9.498,25 επξψ, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 15.6631.100 κε α/α Β/240-02-10-2020 κε ΑΓΑΜ: 20REQ007420770 θαη 

ΑΓΑ: ΦΠΣΤΟΛΑΟ-60.- Tε βεβαίσζε  επί ηεο 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 ζπλνιηθήο 

δαπάλεο χςνπο 32.111,28 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (6%, 13%, 24%), 

Πνιπεηήο δέζκεπζε, γηα ην έηνο 2020 πνζφ  έλα (1) επξψ θαη γηα ην έηνο 2021 πνζφ  

32.110,28 επξψ, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 10-6631.00000 - Ηδίσλ Πφξσλ - κε α/α Β/2191/04-12-

2020 κε ΑΓΑΜ: 20REQ007782394 θαη ΑΓΑ: 6Λ7ΣΧΞΗ-ΤΗΒ. - Tε βεβαίσζε  επί ηεο 
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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 ζπλνιηθήο δαπάλεο χςνπο 3.760,50 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ Φ.Π.Α. (6%, 13%, 24%), Πνιπεηήο δέζκεπζε, γηα ην έηνο 2020 πνζφ  έλα (1) επξψ θαη 

γηα ην έηνο 2021 πνζφ ηξηψλ ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ πελήληα ελλέα επξψ θαη πελήληα ιεπηψλ 

(3.759,50) επξψ, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 15-7135.10000 - Ηδίσλ Πφξσλ - κε α/α Β/1876/06-10-

2020 κε ΑΓΑΜ: 20REQ007427354 θαη ΑΓΑ: ΦΡ3ΔΧΞΗ-ΤΖΕ. - Παξαθαινχκε φπσο:- 

1.Δγθξίλεηε ηε δηελέξγεηα ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο 

Φαξκάθσλ, Φαξκαθεπηηθνχ, Τγεηνλνκηθνχ πιηθνχ - εκβνιίσλ  θαη άιισλ εηδψλ γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαζψο θαη ησλ Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηελ αξ. κειέηεο 3/2020 ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθψλ 

Τπεξεζηψλ (άξζξν 116 & 117 ηνπ Ν.4412/2016).- 2. Δγθξίλεηε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

3/2020 κειέηεο ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθψλ 

Τπεξεζηψλ γηα ηελ ζχλαςε δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο Φαξκάθσλ – Φαξκαθεπηηθνχ, 

Τγεηνλνκηθνχ πιηθνχ - εκβνιίσλ  θαη άιισλ εηδψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαζψο θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ CPV: 

33690000-3  (δηάθνξα θάξκαθα), cpv:33140000-3 (Ηαηξηθά αλαιψζηκα),  cpv:33651600-4 

(Δκβφιηα) (παξ.7 άξζξν 54 ηνπ Ν.4412/2016).- 3. Καηαξηίζεηε θαη ζπληάμεηε ηνπο φξνπο 

δηαθήξπμεο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ θαη κε θξηηήξην αλάζεζεο Α) γηα 

ηα Φάξµαθα θαη ηα εµβφιηα,  ην κεγαιχηεξν εληαίν πνζνζηφ  έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) 

ζηελ λφκηκα δηακνξθνχκελε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ είδνπο ιακβάλνληαο ππφςε αθφκα 

θαη κεδεληθφ πνζνζηφ (0%) γηα φζεο πξνζθνξέο ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο 

ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ, θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο, Γειηίν Σηκψλ Φαξκάθσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο θαη Β) γηα ηα ππφινηπα είδε, ε αλάζεζε ζα γίλεη ζηνλ πξνζθέξνληα µε ηελ πιένλ 

ζπµθέξνπζα απφ νηθνλνµηθή άπνςε πξνζθνξά µφλν βάζεη ηηµήο, αλά είδνο, γηα φζεο 

πξνζθνξέο ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο µειέηεο θαη λα ππνγξάςηε ην ζρεηηθφ ηεχρνο 

δηαθήξπμεο (άξζξν 86 ηνπ Ν.4412/2016). - Ο Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθψλ, 

Γηαρείξηζεο Πξνζφδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ θαη Ννκηθήο 

Τπεξεζίαο, θ. Γηνλχζεο Πιέζζαο».- 

 

Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν θαη ηελ εηζήγεζή ηνπ σο 

αξκφδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

χκθσλα κε: 

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 παξ. 1 πεξηπη. Θ θαη ηδ ηνπ Ν.3852/2010 

[αξκνδηφηεηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (Φ.Δ.Κ. 87/ Α΄/07.06.2010)] «Νέα 

Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − 

Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 παξ.1 ηνπ Ν. 

4623/2019 (ΦΔΚ Α 134/09-08-2019). 

3) Σο άξζξν 206 παξ. 1 ηνπ Ν.4555/2018, 

4) Σηο δηαηάμεηο ηνπ N.4270/2014 (ΦΔΚ143/Α’/28.06.2014) «Αξρέο Γεκνζηνλνκηθήο 
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δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην 

ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

5) Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2 παξ. 1 θαη 30 νξηζκνί θαη ηνπ άξζξνπ 54 παξ. 7,  116 

θαη 117 ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/ 24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» φπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. 

6) Σν άξζξν 121 θαη 331 ηνπ Ν. 4412/2016 πξνζεζκίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ 

7) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145/Α’/05.08.2016) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ  

απφ ηνπο Γηαηάθηεο» φπσο ηζρχεη, 

 

θαη ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ 

1. Σελ ππ΄ αξηζ. 3/2020 κειέηε ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

γηα ηελ Πξνκήζεηα Φαξκάθσλ, Φαξκαθεπηηθνχ, Τγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, εκβνιίσλ 

θαζψο θαη Ζιεθηξνδίσλ απηληδσηψλ,  γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ. 

2. Σελ αλαγθαηφηεηα ηνπ Γήκνπ γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα. 

3. Tε βεβαίσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο επί ηεο 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 ζπλνιηθήο δαπάλεο 1.048,06 επξψ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (6%, 13%, 24%) Πνιπεηήο δέζκεπζε, γηα ην 

έηνο 2020 πνζφ ελφο (1,00) επξψ, θαη γηα ην έηνο 2021 πνζφ 1.047,06 επξψ, κε α/α 

1.893 Β/2020 (ΑΓΑ: 6Β44ΧΞΗ-ΦΦ0) κε ΑΓΑΜ:20REQ007442183 ζε βάξνο ηνπ 

Κ.Α. 60-7341.80007 – Υξεκαηνδφηεζε ΔΠΑ ΞΔΝΧΝΑ 2014-2020. 

4. Tε βεβαίσζε ηνπ Γεκνηηθνχ Βξεθνθνκείνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, επί ηεο 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 ζπλνιηθήο δαπάλεο 1.500,20 επξψ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (6%, 13%, 24%) Πνιπεηήο δέζκεπζε, γηα ην 

έηνο 2020 πνζφ ελφο (1,00) επξψ, θαη γηα ην έηνο 2021 πνζφ 1.499,20 επξψ, ζε 

βάξνο ηνπ Κ.Α. 15-6631  κε α/α Α60/28-09-2020 κε ΑΓΑΜ:20REQ007394988 θαη 

ΑΓΑ:Χ67ΟΟΚ99-39Β. 

5. Tε βεβαίσζε ηνπ  Κνηλσληθνχ Οξγαληζκνχ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ,  επί ηεο 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 ζπλνιηθήο δαπάλεο χςνπο 10.498,25 

επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (6%, 13%, 24%), Ποισεηής δέζκεσζε, 

γηα ην έηνο 2020 πνζφ ρηιίσλ (1.000,00) επξψ, θαη γηα ην έηνο 2021 πνζφ 9.498,25 

επξψ, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 15.6631.100 κε α/α Β/240-02-10-2020 κε ΑΓΑΜ: 

20REQ007420770 θαη ΑΓΑ: ΦΠΣΤΟΛΑΟ-60.   

6. Tε βεβαίσζε  επί ηεο 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 ζπλνιηθήο 

δαπάλεο χςνπο 32.111,28 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (6%, 13%, 

24%), Πνιπεηήο δέζκεπζε, γηα ην έηνο 2020 πνζφ  έλα (1) επξψ θαη γηα ην έηνο 

2021 πνζφ  32.110,28 επξψ, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 10-6631.00000 - Ηδίσλ Πφξσλ - κε 

α/α Β/2191/04-12-2020 κε ΑΓΑΜ: 20REQ007782394 θαη ΑΓΑ: 6Λ7ΣΧΞΗ-ΤΗΒ.  
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7. Tε βεβαίσζε  επί ηεο 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 ζπλνιηθήο 

δαπάλεο χςνπο 3.760,50 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (6%, 13%, 24%), 

Πνιπεηήο δέζκεπζε, γηα ην έηνο 2020 πνζφ  έλα (1) επξψ θαη γηα ην έηνο 2021 

πνζφ ηξηψλ ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ πελήληα ελλέα επξψ θαη πελήληα ιεπηψλ 

(3.759,50) επξψ, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 15-7135.10000 - Ηδίσλ Πφξσλ - κε α/α 

Β/1876/06-10-2020 κε ΑΓΑΜ: 20REQ007427354 θαη ΑΓΑ: ΦΡ3ΔΧΞΗ-ΤΖΕ.  

 

1. Δγθρίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. 3/2020 Μειέηεο ηνπ Σκήκαηνο 

Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ γηα ηελ 

ζχλαςε δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκήζεηαο Φαξκάθσλ – Φαξκαθεπηηθνχ, Τγεηνλνκηθνχ 

πιηθνχ - εκβνιίσλ  θαη άιισλ εηδψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαζψο θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ CPV: 33690000-3  

(δηάθνξα θάξκαθα), cpv:33140000-3 (Ηαηξηθά αλαιψζηκα),  cpv:33651600-4 (Δκβφιηα) 

(παξ.7 άξζξν 54 ηνπ Ν.4412/2016).  

 

2. Καηαρηίδεη θαη ζσληάζζεη ηνπο φξνπο δηαθήξπμεο γηα ηελ ζχλαςε δεκφζηαο ζχκβαζεο 

πξνκήζεηαο Φαξκάθσλ – Φαξκαθεπηηθνχ, Τγεηνλνκηθνχ πιηθνχ - εκβνιίσλ  θαη άιισλ 

εηδψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαζψο θαη 

ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ CPV: 33690000-3  (δηάθνξα θάξκαθα), 

cpv:33140000-3 (Ηαηξηθά αλαιψζηκα), cpv:33651600-4 (Δκβφιηα), κε δηελέργεηα 

ζσλοπηηθού δηαγφληζκού (άξζξν 116 & 117 ηνπ Ν.4412/2016) θαη κε θξηηήξην 

αλάζεζεο: 

α) Γηα ηα Φάρµαθα θαη ηα εµβόιηα ην κεγαιχηεξν εληαίν πνζνζηφ  έθπησζεο επί ηνηο 

εθαηφ (%) ζηε λφκηκα δηακνξθνχκελε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ είδνπο ιακβάλοληας 

σπόυε αθόκα θαη κεδεληθό ποζοζηό (0%) γηα όζες προζθορές ηθαλοποηούλ ηης 

απαηηήζεης ηες κειέηες ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ, θαηά ηελ εκέξα παξάδνζεο, Γειηίν 

Σηκψλ Φαξκάθσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη  

β) Γηα ηα σπόιοηπα είδε, ε αλάζεζε ζα γίλεη ζηνλ πξνζθέξνληα µε ηελ πιένλ 

ζπµθέξνπζα απφ νηθνλνµηθή άπνςε πξνζθνξά µόλο βάζεη ηηµής, αλά είδος, γηα φζεο 

πξνζθνξέο ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο µειέηεο,  
 

θαη σπογράθεη ην ζρεηηθφ ηεχρνο δηαθήξπμεο (άξζξν 86 ηνπ Ν.4412/2016). 

  

        Ο Πρόεδρος                                    Σα σκκεηέτοληα Μέιε 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  
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