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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
ΓΖΜΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ
Αρηζ. Αποθ. 168/2019
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ηο Πραθηηθό 34 /21-10-2019 Καηεπείγοσζας σλεδρίαζες ηες Οηθολοκηθής
Δπηηροπής ηοσ Γήκοσ Εαθύλζοσ.
ες

ΘΔΜΑ: «Έγθρηζε πραθηηθού ζσλοπηηθού δηαγωληζκού γηα ηελ προκήζεηα κε
ηίηιο «ίηηζε καζεηώλ Μοσζηθού τοιείοσ ηοσ Γήκοσ Εαθύλζοσ έηοσς 20192020»
ηε Εάθπλζν, ζήκεξα ηελ 21 Οθησβξίνπ 2019 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 14.00 ζην
Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ ζπλήιζε ζε θαηεπείγνπζα ζπλεδξίαζε ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Εαθύλζνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκ. πξση.
24217/18-10-2019 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 έμη (6), ήηνη:
ΠΑΡΟΝΣΔ
1.- Μαξηλάθεο Αλδξέαο, Αληηπξόεδξνο
2.- Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο
3.- Καςακπέιε Βαζηιηθή
4.- Καθνιύξεο ηαύξνο
5.- Ξέλνο Αλδξέαο
6.- Καξαθάο σηήξηνο

ΑΠΟΝΣΔ
1.- Αξεηάθεο Νηθήηαο , Πξόεδξνο
2.- Αβξάκεο Παλαγηώηεο
3.- Κόθιαο Φώηηνο

Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θ. Μπηδηληή Θενδώξα, δεκνηηθή ππάιιειν.
Δπεηδή απνπζηάδεη ν θ. Γήκαξρνο θαη Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
πξνεδξεύεη ν Αληηπξόεδξνο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο θ. Α. Μαξηλάθεο.
Ο θ. Αληηπξόεδξνο 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
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ραξαθηήξα. Πξηλ από ηε ζπδήηεζε ε επηηξνπή απνθαίλεηαη γηα ην θαηεπείγνλ ησλ
ζεκάησλ.»
Καη παξαθαιεί ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά γηα ην θαηεπείγνλ ηεο
ζπλεδξίαζεο.
Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή
Αθνύ έιαβε ππόςε ηεο
- ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηπξνέδξνπ
- 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.
Αληηπξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο «Έγθρηζε
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 17-10-2019, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 10:00 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)
Ζ επηηξνπή άξρηζε ηελ παξαιαβή ησλ θαθέισλ πξνζθνξώλ πνπ θαηέζεηαλ νη
ελδηαθεξόκελνη. ην πξσηόθνιιν ηεο ππεξεζίαο είρε απνζηαιεί έλαο θάθεινο
πξνζθνξάο.
Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ, ν Πξόεδξνο δήισζε όηη
δελ κπνξεί λα γίλεη δεθηή θακία άιιε πξνζθνξά θαη άξρηζε ε δηαδηθαζία ηεο
απνζθξάγηζεο.
Ζ Δπηηξνπή απνθάζηζε ε απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ
ζπκκεηνρήο , ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ θαη ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ λα γίλνπλ
ζε δύν δεκόζηεο ζπλεδξηάζεηο, κία γηα ηελ εμέηαζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο
θαη ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ θαη κία γηα ην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθώλ.
Γηα ηνλ ελ ιόγσ δηαγσληζκό θαηαηέζεθε ηξεηο (3) θάθεινη θαη αξρηθά ε Δπηηξνπή
εμέηαζε ηα εμσηεξηθά ζηνηρεία απηώλ. Μέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν βξέζεθαλ ηα
απαηηνύκελα από ηε δηαθήξπμε δηθαηνινγεηηθά θαη θάθεινη ηα νπνία κνλνγξάθεζαλ.
Οη δηαγσληδόκελνη νη νπνίνη θαηέζεζαλ πξνζθνξά είλαη νη θάησζη:
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Α/Α
1
2
3

Ολοκαηεπώλσκο
ΚΑΡΟΛΗΝΑ ΝΑΥΑ-ΚΟΚΚΗΝΟ ΒΡΑΥΟ
ΠΗΔΣΡΖ ΒΗΟΣΔΥΝΗΑ ΔΗΓΩΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ Α.Δ.
ΠΑΝΣΔΛΗΟ Α. ΚΑΗ ΗΑ ΟΔ

ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή πξνέβε ζε έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο πνπ
είραλ ππνβάιεη νη ζπκκεηέρνληεο.
Από ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πξνέθπςε όηη :


Γηα ηελ ΚΑΡΟΛΗΝΑ ΝΑΥΑ-ΚΟΚΚΗΝΟ ΒΡΑΥΟ, ν θπξίσο θάθεινο
ηεο πξνζθνξάο ηνλ νπνίν θαηέζεζε δελ ζπλνδεπόηαλ από ηελ αίηεζε
ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην δηαγσληζκό πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν
2.4.2.3 ηεο δηαθήξπμεο. Δπίζεο ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο
Γήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.) ην νπνίν θαηέζεζε δελ ήηαλ πιήξσο ζπκπιεξσκέλν θαη
ζπγθεθξηκέλα δελ είρε δεισζεί εάλ ν θνξέαο έρεη δηαπξάμεη ζνβαξό
επαγγεικαηηθό παξάπησκα.



Ζ ΠΗΔΣΡΖ ΒΗΟΣΔΥΝΗΑ ΔΗΓΩΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ Α.Δ. ππέβαιε όια ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη από ηε δηαθήξπμε



Ζ ΠΑΝΣΔΛΗΟ Α. ΚΑΗ ΗΑ ΟΔ ππέβαιε όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
πξνβιέπνληαη από ηε δηαθήξπμε

Καηόπηλ απηώλ θαη ζύκθσλα κε ηα όζα αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.4.7
«Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ» ηεο δηαθήξπμεο,
 Ζ πξνζθνξά ηεο ΚΑΡΟΛΗΝΑ ΝΑΥΑ-ΚΟΚΚΗΝΟ ΒΡΑΥΟ,
απορρίπηεηαη


Ζ πξνζθνξά ηεο ΠΗΔΣΡΖ ΒΗΟΣΔΥΝΗΑ ΔΗΓΩΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ Α.Δ.
γίλεηαη αποδεθηή



Ζ πξνζθνξά ηεο ΠΑΝΣΔΛΗΟ Α. ΚΑΗ ΗΑ ΟΔ γίλεηαη αποδεθηή

ηελ ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή πξνέβε ζηελ αμηνιόγεζε ησλ Σερληθώλ Πξνζθνξώλ,
ζύκθσλα κε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ είραλ ππνβάιεη νη θάησζη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ
παξέκεηλαλ ζην δηαγσληζκό:
Α/Α
1
2

Ολοκαηεπώλσκο
ΠΗΔΣΡΖ ΒΗΟΣΔΥΝΗΑ ΔΗΓΩΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ Α.Δ.
ΠΑΝΣΔΛΗΟ Α. ΚΑΗ ΗΑ ΟΔ

Α) Ζ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδόκελνπ Οηθνλνκηθνύ θνξέα κε ηελ επσλπκία
ΠΗΔΣΡΖ ΒΗΟΣΔΥΝΗΑ ΔΗΓΩΝ ΓΗΑΣΡΟΦΖ Α.Δ., ήηαλ ζύκθσλε κε ηηο
απαηηήζεηο ηνπ ηεύρνπο 3 ηεο δηαθήξπμεο «Σερληθέο πξνδηαγξαθέο & Δηδηθνί όξνη».
Β) Ζ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδόκελνπ Οηθνλνκηθνύ θνξέα κε ηελ επσλπκία
ΠΑΝΣΔΛΗΟ Α. ΚΑΗ ΗΑ ΟΔ, ήηαλ ζύκθσλε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ηεύρνπο 3 ηεο
δηαθήξπμεο «Σερληθέο πξνδηαγξαθέο & Δηδηθνί όξνη».
[3]

ΑΔΑ: 6ΒΑΡΩΡ1-Δ17

Καηά ηελ εμέηαζε ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ ησλ δύν αλσηέξσ εηαηξεηώλ,
δηαπηζηώζεθε όηη θαη νη δύν βξίζθνληαη εθηόο Εαθύλζνπ θαη ππάξρεη
πξνβιεκαηηζκόο γηα ην θαηά πόζν ζα κπνξνύλ, θαηά ηνπο ρεηκεξηλνύο θπξίσο κήλεο
όηαλ ζα ππάξρεη απαγνξεπηηθό απόπινπ ησλ πινίσλ, λα θαιύςνπλ ηελ παξάγξαθν
ηνπ ηεύρνπο 3 ηεο δηαθήξπμεο, ε νπνία αλαθέξεη όηη ην θαζεκεξηλό γεύκα ζα
παξαζθεπάδεηαη απζεκεξόλ.
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
πξνηείλεη πξνο ηε Οηθνλνκηθή επηηξνπή:
1) Σελ απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο ηεο ΝΑΥΑ ΚΑΡΟΛΗΝΑ ΚΟΚΚΗΝΟ
ΒΡΑΥΟ
2) Σελ απνδνρή ηεο πξνζθνξάο ηεο ΠΗΔΣΡΖ ΒΗΟΣΔΥΝΗΑ ΔΗΓΩΝ
ΓΗΑΣΡΟΦΖ Α.Δ.
3) Σελ απνδνρή ηεο πξνζθνξάο ηεο ΠΑΝΣΔΛΗΟ Α. ΚΑΗ ΗΑ ΟΔ
κε ηελ επηθύιαμε σο πξνο ην θαηά πόζν ζα κπνξνύλ θαηά ηνπο ρεηκεξηλνύο θπξίσο
κήλεο όηαλ ζα ππάξρεη απαγνξεπηηθό απόπινπ ησλ πινίσλ, λα θαιύςνπλ ηελ
παξάγξαθν ηνπ ηεύρνπο 3 ηεο δηαθήξπμεο, ε νπνία αλαθέξεη όηη ην θαζεκεξηλό γεύκα
ζα παξαζθεπάδεηαη απζεκεξόλ, θαζώο θαη ηελ επηθύιαμε κε ηηο ώξεο ησλ
δξνκνινγίσλ ησλ πινίσλ θαηά ηνπο ρεηκεξηλνύο θπξίσο κήλεο ( πνπ ηα δξνκνιόγηα
είλαη πεξηνξηζκέλα) γηα ηελ έγθαηξε απνζηνιή ησλ γεπκάησλ ζην Μνπζηθό ρνιείν.
Γηα δηαπίζησζε ησλ άλσ, ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό, ην νπνίν αθνύ
αλαγλώζζεθε θαη βεβαηώζεθε, ππνγξάθεηαη.
ηε ζπλέρεηα ν θ. Καξαθάο αθνύ πήξε ην ιόγν είπε πσο ζα ςεθίζεη ηελ έγθξηζε
ηνπ πξαθηηθνύ κε ηελ επηθύιαμε όηη νη ελδηαθεξόκελνη ζα πξνζθνκίζνπλ ηα
απαξαίηεηα έγγξαθα ζηα νπνία ζα απνδεηθλύεηαη όηη ζπλεξγάδνληαη κε θάπνηνλ
επηρεηξεκαηία ζην λεζί ώζηε ην θαζεκεξηλό γεύκα λα παξαζθεπάδεηαη απζεκεξόλ.
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
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Οκόθωλα
Αποθαζίδεη: α) εγθξίλεη ην πξαθηηθό επηηξνπήο ζπλνπηηθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ
πξνκήζεηα κε ηίηιν «ίηηζε καζεηώλ Μοσζηθού τοιείοσ ηοσ Γήκοσ Εαθύλζοσ
έηοσς 2019-2020»
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 168/2019.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
TA ΜΔΛΖ

Ο ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ
Αλδρέας Μαρηλάθες

1.- Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο
2.- Καςακπέιε Βαζηιηθή
3.- Καθνιύξεο ηαύξνο
4.- Ξέλνο Αλδξέαο
5.- Καξαθάο σηήξηνο
Αθρηβές απόζπαζκα
Ο Αληηπρόεδρος
Μαρηλάθες Αλδρέας

[5]

