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Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ      144/2016 

 
 ΘΕΜΑ  2ο:Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου διαγωνισμού προμή 
         θειας τροφίμων Δήμου και του νομικού του προσώπου  
         (1ος , 2ος & 10ος τμημ. προϋ/σμός της 19/2016 μελέτης). 

 
 Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. 
Αντιστάσεως) σήμερα την 29η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2016, ημέρα της 
εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 14:00π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθμ. 13117/25-07-2016 πρόσκληση του 
Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι 
εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί 
συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα 
τέσσερα (4), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Π α ρ ό ν τ ε ς :1. Γκιώνης  Αλκ. Γεώργιος – Δήμαρχος – Πρόεδρος, 
2.Βλάσσης Ευάγγελος, 3.Ράτης Σπυρίδων, 4. Παντελέου Κων/νος.  
 
Α π ό ν τ ε ς :1.Γεωργίου Χαράλαμπος, 2.Στάμου Γεώργιος, 3.Δόσχορης 
Κων/νος. 
 
 Επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης τέθηκαν υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής : 

1.Η υπ’ αριθμ. 19/2016 μελέτη του Δήμου που αφορά προμήθεια 
τροφίμων Δήμου και νομικού του προσώπου, προϋπολογισμού δαπάνης 
59.987,06 € και προστιθεμένου του ΦΠΑ (13% & 24%) εξ € 8.090,56 
συνολικής δαπάνης 68.077,62 €, με επιμέρους 10 τμηματικούς 
προϋπολογισμούς. Απ΄αυτούς ο 1ος και 2ος  δαπάνης 6.158,00 € (με ΦΠΑ 
6.958,54 €) και  1.405,00 € (με ΦΠΑ 1.587,65 €) αντίστοιχα, αφορούν 
προμήθειες του Δήμου για το Κοινωνικό Παντοπωλείο, και ο 10ος δαπάνης 
1.482,10 € (με ΦΠΑ 1.674,77 €) προμήθειες του ΔΟΚΟΠΑΠ 

2.Ο δημοτικός προϋπολογισμός τρέχοντος έτους στον οποίο έχει 
εγγραφεί πίστωση 8.546,19 € για προμήθεια ειδών διαβίωσης & περίθαλψης 
σε άπορους δημότες στον Κ.Α. 15-6481.001 

3.Η υπ΄αριθμ. Α-393/28-06-2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης 
(ΠΑΥ)  ποσού 8.546,19 € 
 4.Η υπ΄αριθμ. 113/2016 (ΑΔΑ 7Ι36ΩΛ3-ΨΧ7) απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής περί, μεταξύ άλλων, διάθεσης πίστωσης  ποσού 8.546,19 € που 
αφορά προμήθειες για το Κοινωνικό Παντοπωλείο (1ος και 2ος τμημ. 
προϋπολογισμός)  και  κατάρτισης των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού.  



 5.Η υπ΄αριθμ. 21/2016 (ΑΔΑ 7ΩΙ469ΗΒ7-8ΤΙ) απόφαση Διοικητικού 
Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, 
Αλληλεγγύης και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.) ‘’ΜΕΡΙΜΝΑ’’ με την οποία 
εγκρίνεται και διατίθεται πίστωση ποσού 7.000,00 € σε βάρος του 
προϋπολογισμού του έτους 2016, για προμήθεια τροφίμων Παιδικών 
Σταθμών 2016 – 2017, το οποίο αποτελεί όριο πληρωμής της προμήθειας για 
το έτος 2016, και δεσμεύεται για την εγγραφή στον προύπολογισμό του ν.π. 
έτους 2017, ποσού 17.856,25 € για την κάλυψη των δαπανών ολοκλήρωσης 
της προμήθειας. 
 6.Η από 02-06-2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης του ν.π. 
Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π. ποσού 7.000,00 €. 
 7.Η υπ΄αριθμ. 12207/11-0702016 (ΑΔΑ 7ΡΧ0ΩΛ3-1ΔΝ) ανακοίνωση 
πρόχειρου διαγωνισμού της ως άνω προμήθειας και η εφημερίδα που 
δημοσιεύτηκε. 
 8.Το από 18-07-2016 1ο πρακτικό διεξαγωγής του πρόχειρου 
διαγωνισμού στο οποίο  εφαίνονται οι κατωτέρω προσφορές που 
υποβλήθηκαν  για τους εν θέματι τμηματικούς προϋ/σμούς (1ο, 2ο  και 10ο ) 
ήτοι των  
-.Βλάσση Ευαγ. Νικόλαου – Οπωροπωλείο – Μίνι μάρκετ, 
-Παπαθανασίου - Ν. Κων/νου – Προμήθειες Δημοσίου, νπδδ, ΟΤΑ,   

Σύμφωνα με το ανωτέρω πρακτικό ο προμηθευτής Παπαθανασίου Ν. 
Κων/νος αποκλείσθηκε, καθότι η προσκομισθείσα βεβαίωση (745194) του 
ΟΑΕΕ περί εξαίρεσής του από την υποχρέωση ασφάλισης σ΄αυτόν, 
αναφέρεται σε δραστηριότητα,  έμπορος οικοδομικών υλικών,  διαφορετική 
από τις αιτούμενες  προμήθειες. 
 9.Η με αριθμό πρωτ. Δήμου 12807/20-07-2016 εμπρόθεσμα 
υποβληθείσα ένσταση του Παπαθανασίου Ν. Κων/νου κατά του 1ου /18-07-
2016 πρακτικού διενέργειας του εν λόγω πρόχειρου διαγωνισμού και της 
απόκλεισής του απ΄αυτόν. 
 10.Η υπ΄αριθμ. 138/2016 (ΑΔΑ 6ΜΘΧΩΛ3-72Τ) απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής με την οποία έγινε δεκτή  η ανωτέρω ένσταση. 
 11.Το από 27-07-2016 3ο πρακτικό αποσφράγισης των οικονομικών 
προσφορών που αφορούν τους 1ο , 2ο και 10ο τμημ. προϋπολογισμούς και οι 
οποίες είναι οι εξής  : 
 α)Βλάσσης Ευαγ. Νικόλαος – Οπωροπωλείο – Μίνι Μάρκετ για τον 
- 1ο τμηματικό προϋπολογισμό – είδη παντοπωλείου (Δήμος), έναντι ποσού  6.061,50 
€ πλέον ΦΠΑ. 
- 2ο τμηματικό προϋπολογισμό – ελαιόλαδο (Δήμος), με έκπτωση 10% στη νόμιμα 
διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης κατά τον χρόνο παράδοσης, ήτοι έναντι ποσού 
1.264,50 € πλέον ΦΠΑ 
-  10ο τμηματικό προϋπολογισμό – ελαιόλαδο – ηλιέλαιο (ΔΟΚΟΠΑΠ), με έκπτωση 10% 
στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης κατά τον χρόνο παράδοσης, ήτοι 
1.333,89 € πλέον ΦΠΑ.  
 β) Παπαθανασίου Ν. Κων/νου – Προμήθειες Δημοσίου, νπδδ, ΟΤΑ για τον  
- 1ο τμηματικό προϋπολογισμό – είδη παντοπωλείου (Δήμος), έναντι ποσού  4.850,50 
€ πλέον ΦΠΑ. 
- 2ο τμηματικό προϋπολογισμό – ελαιόλαδο (Δήμος), με έκπτωση 11% στη νόμιμα 
διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης κατά τον χρόνο παράδοσης, ήτοι έναντι ποσού 
1.250,45 € πλέον ΦΠΑ 



-  10ο τμηματικό προϋπολογισμό – ελαιόλαδο – ηλιέλαιο (ΔΟΚΟΠΑΠ), με έκπτωση 11% 
στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης κατά τον χρόνο παράδοσης για το 
ηλιέλαιο και 3%  για το ελαιόλαδο,  ήτοι  συνολικά  έναντι ποσού 1.431,47 € πλέον ΦΠΑ  
και με το οποίο η  Επιτροπή του διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση του 
αποτελέσματος του εν λόγω πρόχειρου διαγωνισμού για τον 1ο και 2ο 
τμηματικό προϋ/σμό στον Παπαθανασίου Ν. Κων/νο και για τον 10ο στον 
Βλάσση Ευαγ. Νικόλαο σύμφωνα με την προσφορά τους. 
 12.Το γεγονός ότι ουδεμία άλλη ένσταση υποβλήθηκε πλην της 
ανωτέρω. 
 Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, μετά από ανταλλαγή απόψεων 
μεταξύ των μελών του 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   -   Ο μ ό φ ω ν α 
 

 Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του πρόχειρου διαγωνισμού της 
προμήθειας τροφίμων του Δήμου και του ν.π. του, Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π. 
‘’ΜΕΡΙΜΝΑ’’, προϋπολογισμού δαπάνης 59.987,06 € και προστιθεμένου του 
ΦΠΑ (13% & 24%) εξ € 8.090,56 συνολικής δαπάνης 68.077,62 €, για τους 
τρεις (3) από τους δέκα (10) τμηματικούς προϋπολογισμούς της 19/2016 
μελέτης του Δήμου ( οι λοιποί 7 έχουν κατακυρωθεί με την 139/2016 Α.Ο.Ε.), 
στους  κατωτέρω προμηθευτές σύμφωνα με την προσφορά τους, η οποία 
κρίνεται συμφέρουσα για τον Δήμο και το νομικό του πρόσωπο, 
 
 .1.Βλάσση Ευαγ. Νικόλαο – Οπωροπωλείο – Μίνι Μάρκετ,  τον 
- 10ο τμηματικό προϋπολογισμό – ηλιέλαιο - ελαιόλαδο για τον 
ΔΟΚΟΠΑΠ, με έκπτωση 10% στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής 
πώλησης κατά τον χρόνο παράδοσης  ήτοι έναντι ποσού 1.333,89 € (= 69,39 
€ το ηλιέλαιο + 1.264,50 € ελαιόλαδο) πλέον ΦΠΑ. 

Και 
 2.Παπαθανασίου Ν. Κων/νο – Προμήθειες Δημοσίου, νπδδ, ΟΤΑ τον  
- 1ο τμηματικό προϋπολογισμό – είδη παντοπωλείου (Δήμος), έναντι 
ποσού  4.850,50 € πλέον ΦΠΑ. 
- 2ο τμηματικό προϋπολογισμό – ελαιόλαδο (Δήμος), με έκπτωση 11% 
στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης κατά τον χρόνο 
παράδοσης, ήτοι έναντι ποσού 1.250,45 € πλέον ΦΠΑ 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  144/2016. 
 

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος     Τα Μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής   1.Βλάσσης Ευάγγελος 
 
       2.Παντελέου Κων/νος 
 
  Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης    3.Ράτης Σπυρίδων 
  


