ΑΔΑ: ΩΩ0ΓΩΞΙ-Ζ3Χ

Αρηζκός 632

33ε σλεδρίαζε
Οηθολοκηθής Δπηηροπής Γήκοσ Παηρέφλ
ηες 22ας επηεκβρίοσ 2020
---------------------------

Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry of
Digital Governance, Hellenic
Republic
Date: 2020.09.24 09:23:03
EEST
Reason:
Location: Athens

Σηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 22α επηεκβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηε θαη ώρα 11:30, κεηά
από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 33/18-92020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζφ ηειεδηάζθευες ζσλεδρίαζε ηες Οηθολοκηθής
Δπηηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΥΠ.ΔΣ. ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (42) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα
παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3]
Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Αθξηβή Σακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο,
5] Ινπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 6] Παλαγηώηεο Μειάο - ηαθηηθό κέινο, 7]
Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 8] Πέηξνο Χσκάο – ηαθηηθό κέινο, 9] Φξήζηνο
Κνξδάο - αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 10] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο.
Ο θ. Ισάλλεο Τζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 617/2020) θαη
απνρώξεζε από απηή θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 13νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο
(αξηζκόο απνθάζεσο 629/2020).
Ο θ. Φξήζηνο Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε
θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο
620/2020).
Ο θ. Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε
θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 4νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο
621/2020).
Ο θ. Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 5νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 622/2020).
Ο θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε
θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 15νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο
631/2020).
Ο θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο, δελ κεηείρε ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ
θαη θιήζεθε.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, ζέηεη ππ’ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ην αξηζ. (16) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ,
θαζνξηζκόο, θαηάξηηζε θαη ζύληαμε ησλ όξσλ ηνπ Σπλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ
«Πξνκήζεηα δσνηξνθώλ γηα ηελ ζίηηζε αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο» CPV: 157130009», (ζρεηηθό ην αξηζ. 12581/18-9-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη ε
αξηζ. 12429/16-9-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ,
Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Τνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο
Υπεξεζίαο - Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ – Τκήκα Πξνκεζεηώλ θαη Γεκνπξαζηώλ), ε νπνία έρεη
σο εμήο: «Πξνο: - Τνλ θ. Πξόεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – Δληαύζα ΘΔΜΑ:΄΄Έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, θαζνξηζκόο, θαηάξηηζε θαη ζύληαμε ησλ όξσλ
ηνπ Σπλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ «Πξνκήζεηα δσνηξνθώλ γηα ηελ ζίηηζε αδέζπνησλ
δώσλ ζπληξνθηάο» CPV: 15713000-9΄΄ - Λακβάλνληαο ππόςε: -*ην άξζξν 72 ηνπ
Ν.3852/2010, (ΦΔΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
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Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4623/2019 (ΦΔΚ134/Α΄/09,08,2019) θαη όπσο ηξνπνπνηήζεθε
κε ην άξζξν 14 παξ.1 ηνπ Ν.4625/19 θαη κε ην λ.4674/20 άξζξν 10 παξ.4. -*ην άξζξν 117
παξ.5 ηνπ Ν.4412/2016 (Σπλνπηηθόο Γηαγσληζκόο) -*ην άξζξν 209 παξ.9 ηνπ
Ν.3463/2006, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηελ πεξίπη. 38 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν.
4412/2016 -*ην Π.Γ.80/16 «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο» -*ηελ πεξίπη. ε'
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ. 3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξ.1 ηνπ
άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4555/18, ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 210 παξ.2 θαη ην άξζξν 283 ηνπ
Ν.4555/18. - *ηελ αξηζ. 03/2020 Μειέηε ηεο Γ/λζεο Τνπηθήο Οηθνλνκίαο, Τκήκα
Γεσξγηθήο Αλάπηπμεο ζπλνιηθήο εθηηκώκελεο αμίαο 32.488,00 € (ζπκπεξ. ΦΠΑ 24%). *ηελ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 12.128/14-09-2020 Απόθαζε Αλάιεςεο Πνιπεηνύο
Υπνρξέσζεο: 1.732 Β (ΑΓΑ: ΨΒ5ΚΨΞΙ-ΔΜΙ & ΑΓΑΜ: 20REQ007303046
Δγθεθξηκέλν) γηα δέζκεπζε θαη δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ 5.000,00 €
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%), γηα ην έηνο 2020 θαη 27.488,00 γηα ην έηνο 2021 ζε
βάξνο ηνπ Κ.Α.: 15-6699.0002 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020. *Τνπ Ν.4039/2012 «Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ
πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό
ζθνπό» όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4235/2014. - Παξαθαινύκε όπσο: - 1.
εγθξίλεηε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Μειέηεο 03/2020 ηνπ Σπλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ
γηα ηελ «Πξνκήζεηα δσνηξνθώλ γηα ηελ ζίηηζε αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο» CPV:
15713000-9, ζπλνιηθήο εθηηκώκελεο αμίαο 32.488,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.
24%). - 2. θαηαξηίζεηε θαη ζπληάμεηε ηνπο όξνπο εθηέιεζεο ηνπ Σπλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ
πνπ αθνξά ζηελ ελ ιόγσ πξνκήζεηα κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα
από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή) γηα ην
ζύλνιν ηεο πξνκήζεηαο, όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 86 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ζηνλ ελδεηθηηθό
πξνϋπνινγηζκό ηεο κειέηεο - 3. θαη ππνγξάςηε ην ζρεηηθό ηεύρνο δηαθήξπμεο. – Ο
Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Τνπηθήο Οηθνλνκίαο,
Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Υπεξεζίαο, θ. Γηνλύζηνο Πιέζζαο».Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, έιαβε ππόςε ηελ
εηζήγεζή ηνπ σο αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ, ηεn ππ’ αξηζ. 3/2020 κειέηε ηεο
Γ/λζεο Τνπηθήο Οηθνλνκίαο, Τκήκα Γεσξγηθήο Αλάπηπμεο γηα ηελ «Πξνκήζεηα
δσνηξνθώλ γηα ηελ ζίηηζε αδέζπνησλ δώσλ ζπληξνθηάο» θαη ην ζρεηηθό ηεύρνο ηεο
δηαθήξπμεο,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Σύκθσλα κε:
Τν άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 (άξζξν 3 ηνπ Ν.4623/2019 θαη άξζξν 10 παξ. 4 ηνπ
Ν.4674/2020)
Τν άξζξν 117 παξ.5 ηνπ Ν.4412/2016 (Σπλνπηηθόο Γηαγσληζκόο)
Τν άξζξν 209 παξ.9 ηνπ Ν.3463/2006, όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηελ πεξίπη. 38 ηεο
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 377 ηνπ Ν. 4412/2016
Τν Π.Γ.80/16 «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο»
Τελ πεξίπη. ε' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ. 3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε
από ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4555/18, ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 210
παξ.2 θαη ην άξζξν 283 ηνπ Ν.4555/18
Τν Ν.4039/2012 «Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ
πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό
ζθνπό» όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 4235/2014
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θαη ιακβάλνληαο ππόςε:
1. ηελ αξηζ. 03/2020 Μειέηε ηεο Γ/λζεο Τνπηθήο Οηθνλνκίαο, Τκήκα Γεσξγηθήο
Αλάπηπμεο ζπλνιηθήο εθηηκώκελεο αμίαο 32.488,00 € (ζπκπεξ. ΦΠΑ 24%)
2. Τελ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ 12.128/14-09-2020 Απόθαζε Αλάιεςεο Πνιπεηνύο
Υπνρξέσζεο: 1.732 Β (ΑΓΑ: ΨΒ5ΚΨΞΙ-ΔΜΙ & ΑΓΑΜ: 20REQ007303046
Δγθεθξηκέλν) γηα δέζκεπζε θαη δηάζεζε πίζησζεο πνζνύ
5.000,00 €
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%), γηα ην έηνο 2020 θαη 27.488,00 γηα ην έηνο
2021 ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.: 15-6699.0002 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ εμόδσλ νηθνλνκηθνύ
έηνπο 2020.
1]
Δγθρίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Μειέηεο 03/2020 ηνπ Σπλνπηηθνύ
Γηαγσληζκνύ γηα ηελ «Προκήζεηα δφοηροθώλ γηα ηελ ζίηηζε αδέζποηφλ δώφλ
ζσληροθηάς» CPV: 15713000-9, ζπλνιηθήο εθηηκώκελεο αμίαο 32.488,00 €
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%).
2]
Καηαρηίδεη θαη ζσληάζζεη ηνπο όξνπο εθηέιεζεο ηνπ Σπλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ
πνπ αθνξά ζηελ ελ ιόγσ πξνκήζεηα, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα
από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή) γηα ην
ζύλνιν ηεο πξνκήζεηαο, όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 86 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ζηνλ ελδεηθηηθό
πξνϋπνινγηζκό ηεο κειέηεο θαη σπογράθεη ην ζρεηηθό ηεύρνο δηαθήξπμεο.
Ο Πρόεδρος
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

Σα σκκεηέτοληα Μέιε
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ
ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ
ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ
ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ
ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ

