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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
ΓΖΜΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
Αρηζ. Αποθ. 194/2019
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ηο Πραθηηθό 39 /12-11-2019 Καηεπείγοσζας σλεδρίαζες ηες Οηθολοκηθής
Δπηηροπής ηοσ Γήκοσ Εαθύλζοσ.
ες

ΘΔΜΑ: « Έγθρηζε 3οσ πραθηηθού ζσλοπηηθού δηαγωληζκού γηα ηελ προκήζεηα
κε ηίηιο : ίηηζε καζεηώλ Μοσζηθού τοιείοσ ηοσ Γήκοσ Εαθύλζοσ έηοσς
2019-2020»
ηε Εάθπλζν, ζήκεξα ηελ 12 Ννεκβξίνπ 2019 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 13.00 ζην
Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ ζπλήιζε ζε θαηεπείγνπζα ζπλεδξίαζε ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκ. πξση.
26185/11-12-2019 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ απηήο, πνπ επηδόζεθε λόκηκα κε
απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν ελλέα (9) κειώλ βξέζεθαλ
παξόληα επηά (7), ήηνη:
ΠΑΡΟΝΣΔ
1.- Αξεηάθεο Νηθήηαο , Πξόεδξνο
2.- Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο
3.- Καςακπέιε Βαζηιηθή
4.- εβαζηηάδεο Δπάγγεινο
5.- Μαξηλάθεο Αλδξέαο
6.- Ξέλνο Αλδξέαο
7.- Αβξάκεο Παλαγηώηεο

ΑΠΟΝΣΔ
1.-Καξαθάο σηήξηνο
2.-Κόθιαο Φώηηνο

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θ. Μπηδηληή Θενδώξα, δεκνηηθή ππάιιειν.
Ο θ. ηαύξνο Καθνιύξεο αλαπιεξώζεθε λνκίκσο από ηνλ θ. εβαζηηάδε Δπάγγειν
Ο θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη αλαθέξεη όηη:
Με ηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10 νξίδνληαη ηα εμήο:
«5. Ο πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο θαιεί ηα κέιε ηεο ζε ζπλεδξίαζε κε γξαπηή
πξόζθιεζε, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, όπνηε ην
δεηήζεη ν δήκαξρνο ή ην έλα ηξίην (1/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ
κειώλ ηεο. ……»
6. Ζ πξόζθιεζε δεκνζηεύεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ. Ζ πξόζθιεζε επηδίδεηαη ή
γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηελ εκέξα
πνπ νξίδεηαη γηα ηε ζπλεδξίαζε. ε θαηεπείγνπζεο πεξηπηώζεηο, ε πξόζθιεζε απηή
κπνξεί λα επηδνζεί ή λα γλσζηνπνηεζεί ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο. ηελ πξόζθιεζε
πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ε ζπλεδξίαζε έρεη θαηεπείγνληα
ραξαθηήξα. Πξηλ από ηε ζπδήηεζε ε επηηξνπή απνθαίλεηαη γηα ην θαηεπείγνλ ησλ
ζεκάησλ.»
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Καη παξαθαιεί ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά γηα ην θαηεπείγνλ ηεο
ζπλεδξίαζεο.
Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή
Αθνύ έιαβε ππόςε ηεο
- ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ
- ην άξζξν 75 παξ. 6 ηνπ Ν. 3852/2010
θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ αθνινύζεζε ςεθνθνξία
Οκόθωλα
Αποθαζίδεη, ην θαηεπείγνλ ηεο παξνύζαο ζπλεδξίαζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ν θ.
Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθρηζε 3οσ
πραθηηθού ζσλοπηηθού δηαγωληζκού γηα ηελ προκήζεηα κε ηίηιο : ίηηζε
καζεηώλ Μοσζηθού τοιείοσ ηοσ Γήκοσ Εαθύλζοσ έηοσς 2019-2020» ζέηεη
ππόςε ησλ κειώλ ην πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ ην νπνίν
έρεη σο θάησζη:
ηε Εάθπλζν ζήκεξα ηελ 8-11-2019, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 11:00 ζπλήιζε ζε
ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζην Γεκαξρείν Εαθύλζνπ ε επηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ
ηνπ άξζξνπ 221 παξ.1 ηνπ Ν.4412/2016, ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκόλ
159/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα λα δηελεξγήζεη ην ζπλνπηηθό
δηαγσληζκό γηα ηελ πξνκήζεηα «ίηηζε καζεηώλ κνπζηθνύ ζρνιείνπ ηνπ Γήκνπ
Εαθύλζνπ έηνπο 2019-2020» όπσο νξίδεηαη ζηελ 23005/07-10-2019 Γηαθήξπμε ηνπ
Γεκάξρνπ.
ηε ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο ήηαλ παξόληεο:
1) Αξβαληηάθεο Νηθόιανο (Σαθηηθό Μέινο, Πξόεδξνο)
2) Καςάζθεο ηέθαλνο (Σαθηηθό Μέινο)
3) Κνιπνλδίλνπ Δπγελία (Σαθηηθό Μέινο)
1. Σελ 17/10/2019 ε Δπηηξνπή δηαγσληζκνύ πξνέβε ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ θάθεινπ
«Γηθαηνινγεηηθά δηαγσληζκνύ – Σερληθή πξνζθνξά» ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζηνλ
έιεγρν ησλ ππνβιεζέλησλ από απηνύο δηθαηνινγεηηθώλ θαη ζηελ αμηνιόγεζε ησλ
Σερληθώλ Πξνζθνξώλ. Δλ ζπλερεία πξνρώξεζε ζηελ θαηαρώξηζε ζην ζρεηηθό
πξαθηηθό, όζσλ ππέβαιαλ πξνζθνξέο θαζώο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ
απηώλ, ην νπνίν εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ. 168/21-10-2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο. Καηά ηεο πην πάλσ απόθαζεο αθνύ παξήιζε ην πξνβιεπόκελν από ηελ
Γηαθήξπμε δηάζηεκα δηαπηζηώζεθε όηη δελ θαηαηέζεθε θακία έλζηαζε.
2. Με ηελ ππ’ αξηζκ. 172/2019 απόθαζή ηεο ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ελέθξηλε ην
πξαθηηθό αλνίγκαηνο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ θαη είρε αλαδείμεη ηελ «ΠΗΔΣΡΖ
ΒΗΟΣΔΧΝΗΑ ΔΗΓΩΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ Α.Δ.», σο πξνζσξηλό αλάδνρν ηνπ δηαγσληζκνύ
«ίηηζε καζεηώλ κνπζηθνύ ζρνιείνπ ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ έηνπο 2019-2020».
3. ήκεξα 8-11-2019 ε Δπηηξνπή πξνέβε ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ
θαηαθύξσζεο θαη δηαπηζηώζεθε όηη είραλ ππνβιεζεί ζύκθσλα κε ην άξζξν 3.2
«Πξόζθιεζε
ππνβνιήο
δηθαηνινγεηηθώλ
θαηαθύξσζεο-Γηθαηνινγεηηθά
θαηαθύξσζεο» ηεο δηαθήξπμεο όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν
2.2.4.2 «Απνδεηθηηθά κέζα» απηήο.
Ζ επηηξνπή ιακβάλνληαο ππόςε:
1. ηελ ππ’ αξηζ. 23005/07-10-2019 Γηαθήξπμε ηνπ Γεκάξρνπ
2. ηηο ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο
3. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016
4. ηηο ππ. αξηζκ. 168/2019 θαη 172/2019 απνθάζεηο ηεο Ο.Δ.
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πξνηείλεη πξνο ηε Οηθνλνκηθή επηηξνπή:
Σελ θαηαθύξσζε της σύμβασης ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ «ίηηζε καζεηώλ
κοσζηθού ζτοιείοσ ηοσ Γήκοσ Εαθύλζοσ έηοσς 2019-2020» ζηελ εηαηξεία
«ΠΗΔΣΡΖ ΒΗΟΣΔΥΝΗΑ ΔΗΓΩΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ Α.Δ.» κε πνζνζηό έθπησζεο 11
%. Ζ ηηκή κεηά ηελ έθπησζε θαζνξίδεηαη ζε 2,67 € (ρσξίο ΦΠΑ 13 %) θαη ε
ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζε 48.060,00 € ρσξίο ην Φ.Π.Α., θαη 54.307,80 € (κε
ΦΠΑ).
Γηα δηαπίζησζε ησλ άλσ, ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό, ην νπνίν αθνύ
αλαγλώζζεθε θαη βεβαηώζεθε, ππνγξάθεηαη.
Αθνινύζσο ν θ. Πξόεδξνο παξαθαιεί ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα
απνθαζίζνπλ ζρεηηθά.
Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή
Αθνύ έιαβε ππόςε ηεο
- ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ,
- ην άξζξν 72 ηνπ Ν. 3852/10
- ην πξαθηηθό ηεο επηηξνπήο Γηαγσληζκνύ
- ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016
θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ αθνινύζεζε ςεθνθνξία
Οκόθωλα
Αποθαζίδεη: 1) ηελ έγθξηζε ηνπ 3νπ πξαθηηθνύ ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ
πξνκήζεηα κε ηίηιν : ίηηζε καζεηώλ Μοσζηθού τοιείοσ ηοσ Γήκοσ Εαθύλζοσ
έηοσς 2019-2020
2) ηελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ «ίηηζε καζεηώλ
κοσζηθού ζτοιείοσ ηοσ Γήκοσ Εαθύλζοσ έηοσς 2019-2020» ζηελ εηαηξεία
«ΠΗΔΣΡΖ ΒΗΟΣΔΥΝΗΑ ΔΗΓΩΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ Α.Δ.» κε πνζνζηό έθπησζεο 11
%. Ζ ηηκή κεηά ηελ έθπησζε θαζνξίδεηαη ζε 2,67 € (ρσξίο ΦΠΑ 13 %) θαη ε
ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζε 48.060,00 € ρσξίο ην Φ.Π.Α., θαη 54.307,80 € (κε
ΦΠΑ).
Ο θ. Ξέλνο δήισζε παξώλ
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 194/2019.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
TA ΜΔΛΖ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
Νηθήηας Αρεηάθες

1.- Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο
2.- Καςακπέιε Βαζηιηθή
3.- εβαζηηάδεο Δπάγγεινο
4.- Αλδξέαο Μαξηλάθεο
5.- Ξέλνο Αλδξέαο
6.- Αβξάκεο Παλαγηώηεο
Αθρηβές απόζπαζκα
Ο Πρόεδρος
Νηθήηας Αρεηάθες
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