ΑΔΑ: 6ΟΓ8ΩΡ1-Β9Ξ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Αριθ. Αποφ. 172/2019
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 36 /30-10-2019 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Ζακύνθου.
ης

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 2ου πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών
συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια
με τίτλο «Σίτιση μαθητών
Μουσικού Σχολείου του Δήμου Ζακύνθου έτους 2019-2020»
Στη Ζάκυνθο, σήμερα την 30 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ζακύνθου συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζακύνθου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.
24965/29-10-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε νόμιμα με
αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα εννέα (9), ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.- Αρετάκης Νικήτας , Πρόεδρος
2.- Κουτσογιάννης Δημήτριος
3.- Καψαμπέλη Βασιλική
4.- Κακολύρης Σταύρος
5.- Μαρινάκης Ανδρέας
6.- Ξένος Ανδρέας
7.- Αβράμης Παναγιώτης
8.- Καρακάς Σωτήριος
9.- Κόκλας Φώτιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μπιζιντή Θεοδώρα, δημοτική υπάλληλο.
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφέρει ότι:
Με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 ορίζονται τα εξής:
«5. Ο πρόεδρος της επιτροπής καλεί τα μέλη της σε συνεδρίαση με γραπτή
πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το
ζητήσει ο δήμαρχος ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των
μελών της. ……»
6. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή
γνωστοποιείται στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα
που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή
μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση
πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα
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χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση η επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των
θεμάτων.»
Και παρακαλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά για το κατεπείγον της
συνεδρίασης.
Η Οικονομική Επιτροπή
Αφού έλαβε υπόψη της
- την εισήγηση του κ. Προέδρου
- το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010
και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού ακολούθησε ψηφοφορία
Ομόφωνα
Αποφασίζει, το κατεπείγον της παρούσας συνεδρίασης και στη συνέχεια ο κ.
Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 2ου
πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για
την προμήθεια με τίτλο «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου του Δήμου
Ζακύνθου έτους 2019-2020» θέτει υπόψη των μελών το πρακτικό της επιτροπής
ηλεκτρονικού διαγωνισμού το οποίο έχει ως κάτωθι:
Στη Ζάκυνθο σήμερα την 29-10-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Ζακύνθου η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού
του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν
159/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για να διενεργήσει το συνοπτικό
διαγωνισμό για την προμήθεια «Σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου του Δήμου
Ζακύνθου έτους 2019-2020» όπως ορίζεται στην 23005/07-10-2019 Διακήρυξη του
Δημάρχου.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Αρβανιτάκης Νικόλαος (Τακτικό Μέλος, Πρόεδρος)
2) Κορφιάτης Αντώνης (Αναπληρωματικό Μέλος)
3) Κολπονδίνου Ευγενία (Τακτικό Μέλος)
1. Την 17/10/2019 η Επιτροπή διαγωνισμού προέβη στην αποσφράγιση του φάκελου
«Δικαιολογητικά διαγωνισμού – Τεχνική προσφορά» των διαγωνιζομένων, στον
έλεγχο των υποβληθέντων από αυτούς δικαιολογητικών και στην αξιολόγηση των
Τεχνικών Προσφορών. Εν συνεχεία προχώρησε στην καταχώριση στο σχετικό
πρακτικό, όσων υπέβαλαν προσφορές καθώς και των αποτελεσμάτων του ελέγχου
αυτών, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 168/21-10-2019 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής. Κατά της πιο πάνω απόφασης αφού παρήλθε το προβλεπόμενο από την
Διακήρυξη διάστημα διαπιστώθηκε ότι δεν κατατέθηκε καμία ένσταση.
2. Σήμερα, 29/10/2019 ημέρα Τρίτη σύμφωνα με την διακήρυξη και την ειδική
πρόσκληση η Επιτροπή θα προχωρήσει στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών που
έγιναν δεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο.
Οι οικονομικές προσφορές οι οποίες κατέθεσαν οι διαγωνιζόμενοι είναι οι κάτωθι:
Α/Α
1
2

Ονοματεπώνυμο
ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Α.Ε.
ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
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Ποσοστό έκπτωσης
11 %
5%
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Οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές κρίνονται αποδεκτές, καθώς είναι
σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης.
Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, προσωρινός μειοδότης ανακηρύσσεται η εταιρεία
«ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 11
%. Η τιμή μετά την έκπτωση καθορίζεται σε 2,67 € (χωρίς ΦΠΑ 13 %) και η
συνολική οικονομική προσφορά σε 48.060,00 € χωρίς το Φ.Π.Α., και 54.307,80 € (με
ΦΠΑ).
Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 23005/07-10-2019 Διακήρυξη του Δημάρχου
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
4. το πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών καθώς και
αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών
5. το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε καμία ένσταση κατά της υπ. αριθμ. 168/2019
απόφασης της Ο.Ε. που ενέκρινε το πρακτικό του προηγούμενου σταδίου
προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:
Την ανάδειξη της εταιρείας «ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Α.Ε.» ως προσωρινού αναδόχου με ποσοστό έκπτωσης 11 %. Η τιμή μετά την
έκπτωση καθορίζεται σε 2,67 € (χωρίς ΦΠΑ 13 %) και η συνολική οικονομική
προσφορά σε 48.060,00 € χωρίς το Φ.Π.Α., και 54.307,80 € (με ΦΠΑ).
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.
Ακολούθως ο κ. Κόκλας αφού πήρε το λόγο είπε ότι θα ψηφίσει αρνητικά διότι η
παράταξή του είναι ενάντια στο να συμμετέχουν ιδιώτες σε αρμοδιότητες κρατικού
χαρακτήρα και έχει επιφυλάξεις για την ποιότητα του φαγητού που θα προσφέρεται
με τη συγκεκριμένη τιμή.
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος παρακαλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να
αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή
Αφού έλαβε υπόψη της
- την εισήγηση του κ. Προέδρου,
- το άρθρο 72 του Ν. 3852/10
- το πρακτικό της επιτροπής Διαγωνισμού
- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού ακολούθησε ψηφοφορία
Κατά πλειοψηφία
Με ψήφους οκτώ (8) ήτοι των κ.κ. Προέδρου, Κουτσογιάννη, Καψαμπέλη,
Κακολύρη, Μαρινάκη, Ξένου, Καρακά και Αβράμη έναντι μιας ψήφου του κ. Κόκλα
ο οποίος ψήφισε όχι
Αποφασίζει: την έγκριση του 2ου πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών
συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Σίτιση μαθητών Μουσικού
Σχολείου του Δήμου Ζακύνθου έτους 2019-2020» και καλεί την ανάδοχο εταιρεία
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να δηλώσει σε ποιο χώρο θα γίνεται η παρασκευή των γευμάτων, προκειμένου να
διασφαλιστεί η αυθημερόν παρασκευή αυτών όπως προβλέπεται από τη διακήρυξη,
καθώς και εάν πληροί ο χώρος αυτός τις ζητούμενες προδιαγραφές.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 172/2019.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.
TA ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικήτας Αρετάκης

1.- Κουτσογιάννης Δημήτριος
2.- Καψαμπέλη Βασιλική
3.- Κακολύρης Σταύρος
4.- Ανδρέας Μαρινάκης
5.- Ξένος Ανδρέας
6.- Αβράμης Παναγιώτης
7.- Καρακάς Σωτήριος
8.- Κόκλας Φώτιος
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
Νικήτας Αρετάκης
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