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Αξηζκόο  287    

17
ε
 πλεδξίαζε  

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Παηξέσλ 

ηεο 19
εο

 Μαΐνπ 2020 

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

  

ηελ Πάηξα ζήκεξα, ηελ 19
ε
 Μαΐνπ 2020, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 12:00, κεηά από 

γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 17/15-5-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ αξηζ. 55/11-3-2020 ΦΔΚ, ζην νπνίν 

δεκνζηεύζεθε ε Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγονηα μέηρα ανηιμεηώπιζης 

ηων αρνηηικών ζσνεπειών ηης εμθάνιζης ηοσ κορωναϊού COVID – 19 και ηης ανάγκης 

περιοριζμού ηης διάδοζής ηοσ», ηελ αξηζ. 40/31-3-2020 εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθώλ «Ενημέρωζη για ηην εθαρμογή ηοσ κανονιζηικού πλαιζίοσ ανηιμεηώπιζης ηοσ 

κορωνοϊού COVID-19, αναθορικά με ηην οργάνωζη και λειηοσργία ηων δήμων» ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 3] 

Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 4] Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, 5] 

Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 6] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο, 7] Αζαλάζηνο 

Μνδέο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, 8] Θεόδσξνο Σνπιγαξίδεο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, 9] 

Αζαλάζηνο Αζαλαζόπνπινο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 10] Θεόδσξνο Ξπιηάο – 

αλαπιεξσκαηηθό κέινο.  

Ο θ. Θεόδσξνο Σνπιγαξίδεο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηε 

ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 7
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (Αξηζκόο 

απνθάζεσο 289/2020). 

Ο θ. Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 8
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (Αξηζκόο απνθάζεσο 290/2020). 

Ο θ. Ισάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 9
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (Αξηζκόο απνθάζεσο 291/2020). 

Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο, Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ, Παλαγηώηεο Μειάο, 

Νηθόιανο Παπαδεκάηνο θαη Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθά κέιε δελ ζπκκεηείραλ ζηε 

ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...………………………………………………….. 

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, ζέηεη ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ην αξηζ. (5) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «1) Έγθξηζε: α) Σεο δηαδηθαζίαο 

δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε, ιόγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο, 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 παξ.2 πεξ. γ ηνπ Ν.4412/2016 θαη ρσξίο λα πξνθύπηεη 

ππαηηηόηεηα ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ «Καηεπείγνπζα πξνκήζεηα θξέζθνπ παζηεξησκέλνπ 

γάιαθηνο σο κέζν πξνζηαζίαο δηθαηνύρσλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ κέρξη ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ ειεθηξνληθνύ δηεζλή αλνηθηνύ δεκόζηνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ πνπ 

είλαη ζε εμέιημε», β) Σνπ από 14/05/2020 Πξαθηηθνύ ηνπ Γλσκνδνηηθνύ νξγάλνπ, 2) 

Αλάζεζε ηεο ελ ιόγσ πξνκήζεηαο θαη 3) Δμνπζηνδόηεζε ζην Γήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζρεηηθήο ύκβαζεο», (ζρεηηθό ην αξηζ. 5639/15-5-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ  θ. 

Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 5611/14-5-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, 

Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη 

Ννκηθήο Τπεξεζίαο -  Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ – Σκήκα Πξνκεζεηώλ θαη 

Γεκνπξαζηώλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ:΄΄1. Έγθξηζε: α) ηεο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο 
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πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε, ιόγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 παξ.2 

πεξ. γ  ηνπ Ν4412/2016θαη ρσξίο λα πξνθύπηεη ππαηηηόηεηα ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ 

«Καηεπείγνπζα Πξνκήζεηα θξέζθνπ παζηεξησκέλνπ γάιαθηνο σο κέζν πξνζηαζίαο 

δηθαηνύρσλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειεθηξνληθνύ 

δηεζλή αλνηθηνύ δεκόζηνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ πνπ είλαη ζε εμέιημε», β) ηνπ από 

14/05/2020Πξαθηηθνύ ηνπ Γλσκνδνηηθνύ νξγάλνπ 2. Αλάζεζε ηεο ελ ιόγσ  πξνκήζεηαο 

θαη  3. Δμνπζηνδόηεζε ζην Γήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ύκβαζεο΄΄ - 

ύκθσλα κε: -* ην άξζξν 72 παξ.1δ ηνπ Ν.3852/2010όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη -

*Σελ πεξίπησζε γ' ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν.4412/16, θαηά ηελ νπνία νη αλαζέηνπζεο αξρέο 

κπνξνύλ λα αλαζέηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνζθεύγνληαο ζηε δηαδηθαζία κε 

δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε «ζην κέηξν πνπ είλαη απνιύησο 

απαξαίηεην, εάλ ιόγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο νθεηιόκελεο ζε γεγνλόηα απξόβιεπηα γηα 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή, δελ είλαη δπλαηή ε ηήξεζε ησλ πξνζεζκηώλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα 

ηηο αλνηθηέο, θιεηζηέο ή αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε. Οη πεξηζηάζεηο 

πνπ επηθαινύληαη νη αλαζέηνπζεο αξρέο γηα ηελ αηηηνιόγεζε ηεο θαηεπείγνπζαο αλάγθεο 

δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα απνξξένπλ από δηθή ηνπο επζύλε». -*Σηο πεξηζηάζεηο 

ηεο θαηεπείγνπζαο αλάγθεο νη νπνίεο δελ απνξξένπλ από επζύλε ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, 

αθνύ βξίζθεηαη ζ΄ εμέιημε Ηιεθηξνληθόο Γηεζλήο Αλνηθηόο Γεκόζηνο Μεηνδνηηθόο 

Γηαγσληζκόο, κε Αξηζ. πζηήκαηνο ΔΗΓΗ 79914, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 3/2019 

Μειέηε ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ ν νπνίνο βξίζθεηαη ζην ζηάδην ειέγρνπ ηεο 

πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο αξηζ. 174/17-03-2020 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο γηα ηελ αλάδεημε νξηζηηθνύ αλαδόρνπ. -*Σελ αξηζ. 2/2020 Μειέηε ηεο Γ/λζεο 

Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ ε νπνία αθνξά ζηελ θαηεπείγνπζα πξνκήζεηα θξέζθνπ 

παζηεξησκέλνπ γάιαθηνο σο κέζν πξνζηαζίαο δηθαηνύρσλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ, κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ Ηιεθηξνληθνύ Γηεζλή Αλνηθηνύ Γεκόζηνπ 

Μεηνδνηηθνύ Γηαγσληζκνύ θαη έξρεηαη ζε ζπλέρεηα ηεο αξηζ. 4/2019 θαηεπείγνπζαο 

κειέηεο ηεο εηο ην ζέκα πξνκήζεηαο, ε νπνία αθνξνύζε ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2020 θαη 

έσο ηελ νινθιήξσζε ηνπ αλσηέξσ Ηιεθηξνληθνύ Γηεζλή Αλνηθηνύ Γεκόζηνπ 

Μεηνδνηηθνύ Γηαγσληζκνύ, -*Σν αξηζ. 5497/12-05-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθώλ 

Τπεξεζηώλ κε ην νπνίν ηεθκεξηώλεηαη ε αλάγθε ηεο θαηεπείγνπζαο πξνκήζεηαο -*Σελ 

αξηζ. 16875/12-05-2020  πξόζθιεζε πξνο ηελ εηαηξεία « Αγξνη. πλ/κν Αγειαδνηξόθσλ 

Πεξηθέξεηαο Παηξώλ ΤΝ.ΠΔ. Δξγνζηάζην Γάιαθηνο ΠΡΧΣΟ» γηα ηελ ππνβνιή ησλ 

απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ αλάζεζεο, αθνύ ν αλσηέξσ νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη 

θαηαζέζεη ηελ νηθνλνκηθά ζπκθεξόηεξε πξνζθνξά ζηνλ Ηιεθηξνληθό Γηεζλή Αλνηθηό 

Γεκόζην Μεηνδνηηθό Γηαγσληζκό πνπ είλαη ζε εμέιημε -*Σν από 14/05/2020 Πξαθηηθό ηνπ 

αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνύ νξγάλνπ βάζεη ηνπ νπνίνπ θξίλεηαη όηη ε πξνζθνξά ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα είλαη πιήξεο, ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

ηεο αξηζ. 2/2020 Μειέηεο -Παξαθαινύκε όπσο: - 1. Δγθξίλεηε: α) ηε δηαδηθαζία 

δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε, ιόγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο, 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 παξ.2 πεξ. γ ηνπ Ν4412/2016θαη ρσξίο λα πξνθύπηεη 

ππαηηηόηεηα ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ «Καηεπείγνπζα Πξνκήζεηα θξέζθνπ παζηεξησκέλνπ 

γάιαθηνο σο κέζν πξνζηαζίαο δηθαηνύρσλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ κέρξη ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ ειεθηξνληθνύ δηεζλή αλνηθηνύ δεκόζηνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ πνπ 

είλαη ζε εμέιημε» θαη β) ην από14/05/2020 Πξαθηηθό ηνπ Γλσκνδνηηθνύ νξγάλνπ - 2. 

Αλαζέζεηε ηελ ελ ιόγσ πξνκήζεηα ζηελ εηαηξεία «Αγξνη. πλ/κν Αγειαδνηξόθσλ 

Πεξηθέξεηαο Παηξώλ ΤΝ.ΠΔ. Δξγνζηάζην Γάιαθηνο ΠΡΧΣΟ» αθνύ ε πξνζθνξά ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα είλαη πιήξεο, ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

ηεο αξηζ. 2/2020 Μειέηεο κε ζπλνιηθό πνζό αλάζεζεο 60.511,50€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Π.Α όπσο αλαιπηηθά αλαθέξνπκε: -  
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ΤΝΟΛΟ ΓΙΚΑΙΟΤΥΧΝ 
Δξγάζηκεο 

εκέξεο 

ύλνιν Λίηξσλ 

Φξέζθνπ Γάιαθηνο 

 

ΚΟΣΟ  

(0.70LT*€) 

Υσξίο ΦΠΑ 

Μόληκνη  θαη  Ανξίζηνπ Τπάιιεινη 602 90 54.180 
 

37.926,00 

Πξνζσπηθό ΙΓΟΥ 30 90 2.700 
 

1.890,00 

πκβάζεηο ΟΑΔΓ - 8κελα  218 90 19.620 
 

13.734,00 

                                         ΣΔΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  ΛΙΣΡΧΝ 76.500 
 

53.550,00 

Φ.Π.Α. 13% 
 

6.961,50 

ΤΝΟΛΟ 
 

60.511,50 

-3. Δμνπζηνδνηείζηε ην Γήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ύκβαζεο - Η ςήθηζε 

ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο ζα γίλεη ζηελ ακέζσο επόκελε  αλακόξθσζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ 

έηνπο 2020, ζύκθσλα κε ην N. 3463/2006(ΦΔΚ Α 114/30.6.2006) όπνπ αλαθέξεηαη: ηηο 

πεξηπηώζεηο ηνπ ζηνηρείνπ β΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξόληνο θαη ζηηο πεξηπηώζεηο 

απεπζείαο αλάζεζεο πξνκεζεηώλ, παξνρήο ππεξεζηώλ, εθπόλεζεο κειεηώλ θαη εθηέιεζεο 

έξγσλ όηαλ ζπληξέρεη θαηεπείγνπζα αλάγθε, εάλ δελ ππάξρεη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό 

πίζησζε ή απηή πνπ ππάξρεη είλαη αλεπαξθήο, ε αλαγθαία ηξνπνπνίεζε ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ γίλεηαη ζηελ πξώηε, κεηά ηελ αλάζεζε, ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνύ 

ζπκβνπιίνπ. - Ο Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Σνπηθήο 

Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο, θ. Γηνλύζηνο Πιέζζαο.- 

 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, είδε ηελ σο άλσ εηζήγεζή ηνπ 

σο αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη ην από 14-5-2020 Πξαθηηθό ηνπ Γλσκνδνηηθνύ 

Οξγάλνπ γηα ηελ «Καηεπείγνπζα πξνκήζεηα θξέζθνπ παζηεξησκέλνπ γάιαθηνο σο κέζν 

πξνζηαζίαο δηθαηνύρσλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

ειεθηξνληθνύ δηεζλή αλνηθηνύ δεκόζηνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ πνπ είλαη ζε εμέιημε», 

 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

ύκθσλα κε: 

1. Σν άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019 θαη άξζξν 10 παξ. 4 ηνπ 

Ν. 4674/2020) 

2. Σελ πεξίπησζε γ' ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν.4412/2016, θαηά ηελ νπνία νη 

αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνύλ λα αλαζέηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνζθεύγνληαο ζηε 

δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε «ζην κέηξν πνπ 

είλαη απνιύησο απαξαίηεην, εάλ ιόγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο νθεηιόκελεο ζε 

γεγνλόηα απξόβιεπηα γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή, δελ είλαη δπλαηή ε ηήξεζε ησλ 

πξνζεζκηώλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο αλνηθηέο, θιεηζηέο ή αληαγσληζηηθέο 

δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε. Οη πεξηζηάζεηο πνπ επηθαινύληαη νη αλαζέηνπζεο 

αξρέο γηα ηελ αηηηνιόγεζε ηεο θαηεπείγνπζαο αλάγθεο δελ πξέπεη ζε θακία 

πεξίπησζε λα απνξξένπλ από δηθή ηνπο επζύλε 

 

θαη ιακβάλνληαο ππόςε: 

1. Σηο πεξηζηάζεηο ηεο θαηεπείγνπζαο αλάγθεο νη νπνίεο δελ απνξξένπλ από επζύλε 

ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, αθνύ βξίζθεηαη ζ΄ εμέιημε Ηιεθηξνληθόο Γηεζλήο Αλνηθηόο 
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Γεκόζηνο Μεηνδνηηθόο Γηαγσληζκόο, κε Αξηζ. πζηήκαηνο ΔΗΓΗ 79914, 

ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 3/2019 Μειέηε ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ, ν 

νπνίνο βξίζθεηαη ζην ζηάδην ειέγρνπ ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο αξηζ. 

174/17-03-2020 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ αλάδεημε νξηζηηθνύ 

αλαδόρνπ 

2. Σελ αξηζ. 2/2020 Μειέηε ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ ε νπνία αθνξά ζηελ 

θαηεπείγνπζα πξνκήζεηα θξέζθνπ παζηεξησκέλνπ γάιαθηνο σο κέζν πξνζηαζίαο 

δηθαηνύρσλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

Ηιεθηξνληθνύ Γηεζλή Αλνηθηνύ Γεκόζηνπ Μεηνδνηηθνύ Γηαγσληζκνύ θαη έξρεηαη 

ζε ζπλέρεηα ηεο αξηζ. 4/2019 θαηεπείγνπζαο κειέηεο ηεο εηο ην ζέκα πξνκήζεηαο, ε 

νπνία αθνξνύζε ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2020 θαη έσο ηελ νινθιήξσζε ηνπ αλσηέξσ 

Ηιεθηξνληθνύ Γηεζλή Αλνηθηνύ Γεκόζηνπ Μεηνδνηηθνύ Γηαγσληζκνύ 

3. Σν αξηζ. 5497/12-05-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ κε ην νπνίν 

ηεθκεξηώλεηαη ε αλάγθε ηεο θαηεπείγνπζαο πξνκήζεηαο  

4. Σελ αξηζ. 16875/12-05-2020 πξόζθιεζε πξνο ηελ εηαηξεία «Αγξνη. πλ/κν 

Αγειαδνηξόθσλ Πεξηθέξεηαο Παηξώλ ΤΝ.ΠΔ. Δξγνζηάζην Γάιαθηνο 

ΠΡΧΣΟ» γηα ηελ ππνβνιή ησλ απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ αλάζεζεο, αθνύ ν 

αλσηέξσ νηθνλνκηθόο θνξέαο έρεη θαηαζέζεη ηελ νηθνλνκηθά ζπκθεξόηεξε 

πξνζθνξά ζηνλ Ηιεθηξνληθό Γηεζλή Αλνηθηό Γεκόζην Μεηνδνηηθό Γηαγσληζκό 

πνπ είλαη ζε εμέιημε  

5. Σν από 14/05/2020 Πξαθηηθό ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνύ νξγάλνπ βάζεη ηνπ 

νπνίνπ θξίλεηαη όηη ε πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είλαη πιήξεο, ζύκθσλε κε 

ηνπο όξνπο θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο αξηζ. 2/2020 Μειέηεο    

 

1]  Δγθξίλεη ηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε, ιόγσ 

θαηεπείγνπζαο αλάγθεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 32 παξ.2 πεξ. γ ηνπ Ν4412/2016 θαη ρσξίο 

λα πξνθύπηεη ππαηηηόηεηα ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ «Καηεπείγνπζα Πξνκήζεηα θξέζθνπ 

παζηεξησκέλνπ γάιαθηνο σο κέζν πξνζηαζίαο δηθαηνύρσλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειεθηξνληθνύ δηεζλή αλνηθηνύ δεκόζηνπ 

κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ πνπ είλαη ζε εμέιημε».  

 

2]  Δγθξίλεη ην από14/05/2020 Πξαθηηθό ηνπ Γλσκνδνηηθνύ Οξγάλνπ γηα ηελ 

«Καηεπείγνπζα πξνκήζεηα θξέζθνπ παζηεξησκέλνπ γάιαθηνο σο κέζν πξνζηαζίαο 

δηθαηνύρσλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειεθηξνληθνύ 

δηεζλή αλνηθηνύ δεκόζηνπ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ πνπ είλαη ζε εμέιημε». 

 

3] Αλαζέηεη ηελ ελ ιόγσ πξνκήζεηα ζηελ εηαηξεία «Αγξνη. πλ/κνο Αγειαδνηξόθσλ 

Πεξηθέξεηαο Παηξώλ ΤΝ.ΠΔ. Δξγνζηάζην Γάιαθηνο ΠΡΧΣΟ», κε ζπλνιηθό πνζό 

αλάζεζεο 60.511,50 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., δηόηη ε πξνζθνξά ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα είλαη πιήξεο, ζύκθσλε κε ηνπο όξνπο θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

ηεο αξηζ. 2/2020 Μειέηεο όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη σο θάησζη: 
 

ΤΝΟΛΟ ΓΗΚΑΗΟΤΥΧΝ 
Δξγάζηκεο 

εκέξεο 

ύλνιν Λίηξσλ 

Φξέζθνπ Γάιαθηνο 

 

ΚΟΣΟ  

(0.70LT*€) 

Υσξίο ΦΠΑ 

Μόληκνη  θαη  Ανξίζηνπ Τπάιιεινη 602 90 54.180 
 

37.926,00 

Πξνζσπηθό ΗΓΟΥ 30 90 2.700 
 

1.890,00 
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πκβάζεηο ΟΑΔΓ - 8κελα  218 90 19.620 
 

13.734,00 

                                         ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ  ΛΗΣΡΧΝ 76.500 
 

53.550,00 

Φ.Π.Α. 13% 
 

6.961,50 

ΤΝΟΛΟ 
 

60.511,50 

 

4] Δμνπζηνδνηεί ην Γήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ύκβαζεο 

Ζ δέζκεπζε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο ζα γίλεη ζηελ ακέζσο επόκελε αλακόξθσζε 

ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2020, ζύκθσλα κε ην N.3463/2006 (ΦΔΚ Α 114/30.6.2006) 

όπνπ αλαθέξεηαη: Σηις περιπηώζεις ηοσ ζηοιτείοσ β΄ ηης παραγράθοσ 4 ηοσ παρόνηος και 

ζηις περιπηώζεις απεσθείας ανάθεζης προμηθειών, παροτής σπηρεζιών, εκπόνηζης μελεηών 

και εκηέλεζης έργων όηαν ζσνηρέτει καηεπείγοσζα ανάγκη, εάν δεν σπάρτει ζηον 

προϋπολογιζμό πίζηωζη ή ασηή ποσ σπάρτει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία ηροποποίηζη ηοσ 

προϋπολογιζμού γίνεηαι ζηην πρώηη, μεηά ηην ανάθεζη, ζσνεδρίαζη ηοσ δημοηικού 

ζσμβοσλίοσ.  
 

 

                  Ο Πξόεδξνο                                      Σα ζπκκεηέρνληα Μέιε 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 
 

 

  

 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΜΟΓΔ 

ΘΔΟΓΧΡΟ ΣΟΤΛΓΑΡΗΓΖ 

ΑΘΑΝΑΗΟ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛ 

ΘΔΟΓΧΡΟ ΞΤΛΗΑ 
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