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ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 12
της 10ης Μαΐου 2017
Αριθμός Απόφασης 88
Θ Ε Μ Α 1ο έκτακτο : Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων προς κάλυψη
των αναγκών του Δήμου και του ν.π.δ.δ. του, κατόπιν
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
(Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 10η του μηνός Μαΐου του έτους
2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 18:00, συνήλθε σε συνεδρίαση
το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ. 8191/05-05-2017 πρόσκληση του
Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα
επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
(Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010), περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, σε καθέναν Δημοτικό
Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων
Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. Θεοδώρων, στον Πρόεδρο
συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ.
Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει
στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί
συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα
δεκαεπτά (17), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Πρωτοπαππά Μαρία,
3.Βλάσσης Ευάγγελος, 4.Πέρρας Σωτήριος, 5.Νικολάου Σωτήριος,
6.Γεωργίου Αθανάσιος, 7.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 8.Θυμής Φίλιππος,
9.Κορδαλή Σωτηρία, 10.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 11.Παντελέου Κων/νος,
12.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 13.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 14.Λογοθέτης
Κων/νος,
15.Μουζάκης
Αθανάσιος,
16.Θεοδώρου
Αγγελική,
17.Ασημακόπουλος Χρήστος.
Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των
Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Αγίων
Θεοδώρων & Ισθμίας, ήτοι κκ. Βενετσάνου Ελένη, Κωνσταντής Σκουλικαρίτης Αριστείδης και Δήμου Κων/νος, αντίστοιχα, καθώς και ο
Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης.
Α π ό ν τ ε ς: 1.Θυμής Μιχαήλ, 2.Ράτης Σπυρίδων, 3.Σπύρου Κων/νος,
4.Στάμου Γεώργιος, 5.Παύλου Παύλος, 6.Βαρελάς Παναγιώτης, 7.Γεωργίου

Χαράλαμπος, 8.Δόσχορης Κων/νος, 9. Κοφινάς Ηλίας, 10.Πέτρου Θεόδωρος,
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση
οποιουδήποτε θέματος προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κκ. Κοφινάς Ηλίας,
Θυμής Μιχαήλ, Γεωργίου Χαράλαμπος και Βαρελάς Παναγιώτης, που
παρέμειναν έως και το τέλος της συνεδρίασης.
Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο κ.
Πρόεδρος πρότεινε τη συζήτηση του θέματος «Έγκριση διενέργειας
προμήθειας τροφίμων προς κάλυψη των αναγκών του Δήμου και του ν.π.δ.δ.
του, κατόπιν ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού», έκτακτα ως κατεπείγοντος,
προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες του εν λόγω διαγωνισμού.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε τη συζήτηση του εν λόγω
θέματος έκτακτα ως κατεπείγοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67
παρ.7 του Ν. 3852/2010.
Ακολούθως κι επί του θέματος αυτού, ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των
μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνεται η υπ’ αριθ.
19/2017 μελέτη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Δ/νσης Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου, η οποία αφορά
την προμήθεια τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου, γάλακτος
για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου και τροφίμων (γάλα, είδη
οπωροπωλείου, είδη κρεοπωλείου, είδη ιχθυοπωλείου, είδη αρτοποιείου) και
λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου προκειμένου να καλυφθούν οι
ανάγκες του Νομικού Προσώπου του Δήμου για το έτος 2017-2018,
συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού #64.282,01# € και προστιθεμένου
του ΦΠΑ εξ € #8.615,65# €, στο συνολικό ποσό των #72.897,66# € και
ειδικότερα:
 οι προμήθειες του κοινωνικού παντοπωλείου θα βαρύνουν τον ΚΑ 156481.001 του σκέλους των εξόδων του δημοτικού προϋπολογισμό έτους 2017
με το ποσό των #14.452,70 # €
 η προμήθεια του γάλακτος θα βαρύνει τους δημοτικούς προϋπολογισμούς
ετών 2017- 2018 με το ποσό των #32.243,42# € και με όριο πληρωμής για το
2017 το ποσό των #15.339,75# €, το οποίο είναι εγγεγραμμένο στους Κ.Α.
15-6063.001, 20-6063.001, 30-6063.001, 35-6063.001 & 45-6063.001 του
σκέλους των εξόδων του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους με τα
ποσά #812,47# €, #11.484,19# €, #1.093,84# €, #1.650,93# & #298,32# €,
αντίστοιχα.
 οι προμήθειες του ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας
Αλληλεγγύης και Παιδείας «ΜΕΡΙΜΝΑ» (ΔΟΚΟΠΑΠ) θα βαρύνουν τους
προϋπολογισμούς του, ετών 2017- 2018, με το συνολικό ποσό των
#26.201,54# €.
Η ανάθεση της εν λόγω προμήθειας θα γίνει κατόπιν διενέργειας
ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, καθώς
και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4412/2016, μετά
από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη διενέργεια στο Δήμο μας της προμήθειας τροφίμων για το
Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου, γάλακτος για το εργατοτεχνικό
προσωπικό του Δήμου και τροφίμων (γάλα, είδη οπωροπωλείου, είδη
κρεοπωλείου, είδη ιχθυοπωλείου, είδη αρτοποιείου) και λοιπών αναλώσιμων
ειδών παντοπωλείου προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Νομικού
Προσώπου του Δήμου "Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας
Αλληλεγγύης και Παιδείας «ΜΕΡΙΜΝΑ» (ΔΟΚΟΠΑΠ)", προς κάλυψη των
αναγκών του Δήμου και του ν.π.δ.δ. αυτού, προϋπολογισμού δαπάνης
#64.282,01# € πλέον Φ.Π.Α. 24%, κατόπιν διεξαγωγής ηλεκτρονικού,
ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής και αναλυτικότερα:
 για τα ελαιόλαδα, σπορέλαια, οπωροκηπευτικά, κρέατα, πουλερικά (νωπά),
αυγά και ψάρια (νωπά και κατεψυγμένα), το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης
επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής
πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το
εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.
3438/2006 ενώ
 για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων και λοιπά αναλώσιμα είδη παντοπωλείου η
ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει τη
χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης.
Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 88/2017.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
(΄Επονται υπογραφές )
Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 11 Μαΐου 2017
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

