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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 13
ης

/26-6-2015 κατεπείγουσας 

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

  

Θέμα  : Έγκριση αποτελέσματος του διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια τροφίμων 

για την κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής Κατασκήνωσης Αγίας Παρασκευής 

Στομίου του Δήμου Αγιάς». 

 

Στo Δημαρχείο Αγιά, σήμερα Παρασκευή 26/6/2015, ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε δημόσια 

κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 6585/25-6-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην 

ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 75 του Ν.3852/2010. 

 

Στη συνεδρίαση προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Γρηγόριος Καλαγιάς λόγω της δικαιολογημένης 

απουσίας του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής κου Αντώνη Γκουντάρα. 

 

Ο Αντιπρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:  

Παρόντες 

1. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος 2. Ζιούλη Αναστασία, Μέλος 

3. Ριζούλης Στέφανος, Μέλος  4. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Μέλος 

5. Γιαννουλέα Χριστίνα Αναπληρωματικό Μέλος  

Απόντες 
6. Γκουντάρας Αντώνης

1
, Πρόεδρος 7. Σμυρλής Βασίλειος, Μέλος 

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης τα πρακτικά της οποίας τήρησε η δημοτική υπάλληλος 

Πολυμέρου Ιωάννα. 

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών 

κ. Ιωάννης Σπανός.  

 

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα 

παρακάτω:  «Με τις διατάξεις  των  παρ.5 και 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι: 

«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. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται γραπτή 

αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Στην ίδια περίπτωση δεν μπορεί να 

                                                 
1
 Απουσίαζε νόμιμα λόγω της συμμετοχής του στην ημερίδα με θέμα την αειφόρο διαχείριση των αστικών λυμάτων. 
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επανυποβληθεί αίτημα για το ίδιο θέμα, πριν παρέλθει δίμηνο, αφότου εκδόθηκε απορριπτική απόφαση 

της επιτροπής, εκτός εάν γίνεται επίκληση νεότερων στοιχείων. Αν κατά τον υπολογισμό του ενός 

τρίτου (1/3) προκύπτει δεκαδικός αριθμός, τότε ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στην αμέσως 

μεγαλύτερη μονάδα εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση μεγαλύτερη ή ίση του ημίσεως (0,5). Αν η 

επιτροπή δεν συγκληθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες μετά την υποβολή της αίτησης, συνέρχεται ύστερα 

από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέματα, για τα οποία είχε 

ζητηθεί η σύγκλησή της. 

Η αδικαιολόγητη παράλειψη του προέδρου για δύο συνεχείς φορές να καλέσει την οικονομική ή την 

επιτροπή ποιότητας ζωής αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος. 

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 χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση η επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των 

θεμάτων». 

 

Στην πρόσκληση που σας έχει επιδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του 

Ν.3852/10 αναφέρεται ότι η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι: η κατασκήνωση Αγίας 

Παρασκευής Στομίου ξεκινά τη λειτουργία της στις 04-07-2015. Για τον λόγο αυτό πρέπει άμεσα: 

- να γίνει κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια 

Τροφίμων, για την κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής Κατασκήνωσης Αγίας Παρασκευής 

Στομίου», που διεξήχθη την Τετάρτη 24
η
 του μηνός Ιουνίου 2015, για τις Ομάδες στις οποίες 

υπάρχει μειοδότης προμηθευτής, προκειμένου να υποβληθούν οι εγγυητικές επιστολές καλής 

εκτέλεσης και να υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις και 

- να οριστεί ημερομηνία επανάληψης του ανωτέρω διαγωνισμού για την ΟΜΑΔΑ 7: 

γαλακτοκομικά προϊόντα, στην οποία δεν κατατέθηκε προσφορά από προμηθευτές». 

 

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη : 

- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, 

- τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, 

 

Αποφασίζει ομόφωνα  

 
Τη συζήτηση του θέματος της συνεδρίασης με τη μορφή του κατεπείγοντος. 

 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση του θέματος της συνεδρίασης: 

 

Θέμα : Έγκριση αποτελέσματος του διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια τροφίμων για 

την κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής Κατασκήνωσης Αγίας Παρασκευής Στομίου 

του Δήμου Αγιάς». 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννης Σπανός 

που έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα εξής: 

 

«Με την υπ’ αριθμ. 99/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς, καθορίστηκαν οι 

όροι της διακήρυξης του Δημόσιου Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια τροφίμων 

για την κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής Κατασκήνωσης Αγίας Παρασκευής Στομίου του Δήμου 

Αγιάς», του Δήμου Αγιάς. 
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Από το Δήμαρχο εκδόθηκε η προβλεπόμενη διακήρυξη του διαγωνισμού με αριθμ. πρωτ.: 6241/18-06-

2015, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας 

ΑΔΑΜ «15PROC002859447 2015-06-19» και ΑΔΑ: Ω1Π7Ω6Ι-456,  ενώ περίληψη της διακήρυξης 

δημοσιεύτηκε νομίμως στην Καθημερινή εφημερίδα Ν. Λάρισας «ΚΟΣΜΟΣ». 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6241/18-06-2015 διακήρυξη, καθορίσθηκε ως ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού η 24
η
 του μηνός Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης του διαγωνισμού 

ορίστηκε  η  10:30 π.μ. και ώρα λήξης παραλαβής των  προσφορών η 11:00 π.μ.  

 

Στο διαγωνισμό έλαβαν συνολικά μέρος πέντε (5) προμηθευτές από τους οποίους έγιναν δεκτοί και οι 

πέντε (5) όπως αναλυτικά αναφέρεται στο από 24-06-2015 Πρακτικό Ι της αρμόδιας Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών του άρθρου 46 

του ΕΚΠΟΤΑ.  

Κατά τη διαγωνιστική διαδικασία δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΕΚΠΟΤΑ, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού συνέταξε την γνωμοδότησή της προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με την 

οποία εισηγείται: 

 

Α. Να κατακυρωθεί η προμήθεια: «Προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής 

Κατασκήνωσης Αγίας Παρασκευής Στομίου του Δήμου Αγιάς»: 

 Για την ΟΜΑΔΑ 1: Είδη αρτοποιείου στην επιχείρηση: «Γκαρλή Παγώνα», με συνολική 

προσφερόμενη τιμή 4.885,00€ (τέσσερις χιλιάδες οχτακόσια ογδόντα πέντε ευρώ) (χωρίς 

ΦΠΑ), σύμφωνα με τις τιμές ανά είδος που φαίνονται παραπάνω στον  ΠΙΝΑΚΑ 1 του 

πρακτικού Ι. 

  Για την της ΟΜΑΔΑ 2: Είδη κρεοπωλείου,  στην επιχείρηση «Αγγελάκη Αγλαΐα», με συνολική 

προσφερόμενη τιμή 11.547,40€ (έντεκα χιλιάδες πεντακόσια σαράντα επτά ευρώ και σαράντα 

λεπτά) (χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με τις τιμές ανά είδος που φαίνονται παραπάνω στον  ΠΙΝΑΚΑ 

2 του πρακτικού Ι. 

 Για την  ΟΜΑΔΑ 3: Είδη μαναβικής, στην επιχείρηση «Σαμαρά Μαρία», με συνολική 

προσφερόμενη τιμή 4.727,95€ (τέσσερις χιλιάδες εφτακόσια είκοσι επτά ευρώ και ενενήντα 

πέντε λεπτά) (χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με τις τιμές ανά είδος που φαίνονται παραπάνω στον  

ΠΙΝΑΚΑ 3 του πρακτικού Ι. 

 Για την της ΟΜΑΔΑ 4: Κατεψυγμένα Είδη: στην επιχείρηση «Καλιαντζής Δημήτριος», με 

συνολική προσφερόμενη τιμή 8.056,60€ (οχτώ χιλιάδες πενήντα έξι ευρώ και εξήντα λεπτά) 

(χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με τις τιμές ανά είδος που φαίνονται παραπάνω στον  ΠΙΝΑΚΑ 4 του 

πρακτικού Ι. 

 Για την ΟΜΑΔΑ 5:  Ελαιόλαδο, Ηλιέλαιο: στην επιχείρηση «Καλιαντζής Δημήτριος», με 

συνολική προσφερόμενη τιμή 1.471,20€ (χίλια τετρακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και είκοσι 

λεπτά) (χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με τις τιμές ανά είδος που φαίνονται παραπάνω στον  ΠΙΝΑΚΑ 

5 του πρακτικού Ι. 

 Για την ΟΜΑΔΑΣ 6: Είδη παντοπωλείου:  στην επιχείρηση « Ξαφάρα Ανθή», με συνολική 

προσφερόμενη τιμή 16.948,37€ (δεκαέξι χιλιάδες εννιακόσια σαράντα οχτώ ευρώ και τριάντα 

επτά  λεπτά) (χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με τις τιμές ανά είδος που φαίνονται παραπάνω στον  

ΠΙΝΑΚΑ 6 του πρακτικού Ι. 

 

Β. Να κηρυχθεί ο διαγωνισμός της 24
ης 

Ιουνίου του έτους 2015 για την ΟΜΑΔΑ 7: Προμήθεια 

Γαλακτοκομικών Ειδών, άγονος, διότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά. 
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Γ. Να διεξαχθεί επαναληπτικός διαγωνισμός για την ΟΜΑΔΑ 7: Προμήθεια Γαλακτοκομικών Ειδών  

της προμήθειας: «Προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής Κατασκήνωσης 

Αγίας Παρασκευής Στομίου του Δήμου Αγιάς», με τους ίδιους όρους και τις ίδιες τεχνικές 

προδιαγραφές με τον αρχικό, κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω σας καλούμε να εγκρίνετε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την 

προμήθεια: «Προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής Κατασκήνωσης Αγίας 

Παρασκευής Στομίου του Δήμου Αγιάς». 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση, 

- την Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 11389/8.3.1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», 

- τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων», 

- τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), 

- την υπ’ αριθμ. 105/2015 (ΑΔΑ: ΩΖΡΝΩ6Ι-9Μ5) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, 

με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών 

λειτουργίας της Δημοτικής Κατασκήνωσης Αγίας Παρασκευής Στομίου προϋπολογισμού 

δαπάνης 59.000,00€ με τον ΦΠΑ. 

- την υπ’ αριθμ. 98/2015 (ΑΔΑ: Ω9Φ5Ω6Ι-Τ16) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την 

οποία έχει γίνει η διάθεση της σχετικής πίστωσης 

- την με αριθμό 01/2015 σχετική μελέτη με τις τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκε από το 

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών,, Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αγιάς και το σχέδιο της 

διακήρυξης του δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού, 

- την υπ’ αριθμ. 99/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίσθηκαν οι 

όροι διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια Τροφίμων, για την κάλυψη των 

αναγκών της Δημοτικής Κατασκήνωσης Αγίας Παρασκευής Στομίου του Δήμου Αγιάς», 

- την υπ’ αριθμ. 6241/18-06-2015 (ΑΔΑ: Ω1Π7Ω6Ι-456) διακήρυξη της προμήθειας, 

- το από 24-06-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, 

- την από 24-06-2015 γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

και μετά από συζήτηση  

 

Αποφασίζει ομόφωνα  

 
Α. Να κατακυρωθεί η προμήθεια: «Προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της 

Δημοτικής Κατασκήνωσης Αγίας Παρασκευής Στομίου του Δήμου Αγιάς»: 

- Για την ΟΜΑΔΑ 1: Είδη αρτοποιείου στην επιχείρηση: «Γκαρλή Παγώνα» με ΑΦΜ 

061809503, με συνολική προσφερόμενη τιμή 4.885,00€ (τέσσερις χιλιάδες οχτακόσια 

ογδόντα πέντε ευρώ) χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με τις τιμές ανά είδος που φαίνονται παραπάνω 

στον  ΠΙΝΑΚΑ 1 του πρακτικού Ι. 

-  Για την της ΟΜΑΔΑ 2: Είδη κρεοπωλείου,  στην επιχείρηση «Αγγελάκη Αγλαΐα» με ΑΦΜ 

041590896, με συνολική προσφερόμενη τιμή 11.547,40€ (έντεκα χιλιάδες πεντακόσια 

σαράντα επτά ευρώ και σαράντα λεπτά) χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με τις τιμές ανά είδος που 

φαίνονται παραπάνω στον  ΠΙΝΑΚΑ 2 του πρακτικού Ι. 

- Για την  ΟΜΑΔΑ 3: Είδη μαναβικής, στην επιχείρηση «Σαμαρά Μαρία» με ΑΦΜ 

029227656, με συνολική προσφερόμενη τιμή 4.727,95€ (τέσσερις χιλιάδες εφτακόσια είκοσι 

επτά ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά) χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με τις τιμές ανά είδος που 

φαίνονται παραπάνω στον  ΠΙΝΑΚΑ 3 του πρακτικού Ι. 

ΑΔΑ: 71Ρ6Ω6Ι-774



Σελίδα 5 από 5 

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

 

- Για την της ΟΜΑΔΑ 4: Κατεψυγμένα Είδη: στην επιχείρηση «Καλιαντζής Δημήτριος» με 

ΑΦΜ 051710789, με συνολική προσφερόμενη τιμή 8.056,60€ (οχτώ χιλιάδες πενήντα έξι 

ευρώ και εξήντα λεπτά) χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με τις τιμές ανά είδος που φαίνονται 

παραπάνω στον  ΠΙΝΑΚΑ 4 του πρακτικού Ι. 

- Για την ΟΜΑΔΑ 5:  Ελαιόλαδο, Ηλιέλαιο: στην επιχείρηση «Καλιαντζής Δημήτριος» με 

ΑΦΜ 051710789, με συνολική προσφερόμενη τιμή 1.471,20€ (χίλια τετρακόσια εβδομήντα 

ένα ευρώ και είκοσι λεπτά) χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με τις τιμές ανά είδος που φαίνονται 

παραπάνω στον  ΠΙΝΑΚΑ 5 του πρακτικού Ι. 

- Για την ΟΜΑΔΑΣ 6: Είδη παντοπωλείου:  στην επιχείρηση «Ξαφάρα Ανθή» με ΑΦΜ 

026724342, με συνολική προσφερόμενη τιμή 16.948,37€ (δεκαέξι χιλιάδες εννιακόσια 

σαράντα οχτώ ευρώ και τριάντα επτά  λεπτά) χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με τις τιμές ανά είδος 

που φαίνονται παραπάνω στον  ΠΙΝΑΚΑ 6 του πρακτικού Ι. 

 

Β. Οι δαπάνες της προμήθειας θα βαρύνουν τον κωδικό αριθμό των εξόδων (Κ.Α.Ε.) 02.15.6481.01, 

του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015, με τίτλο «Προμήθεια ειδών διατροφής (τρόφιμα -

γαλακτοκομικά είδη) της Δημοτικής Κατασκήνωσης Αγίας Παρασκευής Στομίου», στον οποίο έχει 

εγγραφεί πίστωση 59.000,00€ που έχει διατεθεί με την υπ’ αριθμ. 98/2015 (ΑΔΑ: Ω9Φ5Ω6Ι-Τ16)  

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Γ. Να κηρυχθεί άγονος ο διαγωνισμός της 24
ης 

Ιουνίου του έτους 2015 για την ΟΜΑΔΑ 7: 

Προμήθεια Γαλακτοκομικών Ειδών, διότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά. 

 

Ε. Να διεξαχθεί επαναληπτικός διαγωνισμός για την ΟΜΑΔΑ 7: Προμήθεια Γαλακτοκομικών 

Ειδών  της προμήθειας: «Προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής 

Κατασκήνωσης Αγίας Παρασκευής Στομίου του Δήμου Αγιάς», με τους ίδιους όρους και τις ίδιες 

τεχνικές προδιαγραφές με τον αρχικό, στο Δημαρχείο Αγιάς (στη διεύθυνση Καλυψώς Αλεξούλη 

27, Τ.Κ.: 40003 – ΑΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ), ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού  την 2
η
 του μηνός 

Ιουλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης του διαγωνισμού 10:30 π.μ. και ώρα λήξης 

παραλαβής των  προσφορών 11:00 π.μ.  

 

Ε. Αναθέτει στο Δήμαρχο την πραγματοποίηση των περαιτέρω ενεργειών. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 104/2015. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Αντιπρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ο Πρόεδρος  

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 

ΑΔΑ: 71Ρ6Ω6Ι-774


		2015-07-06T09:56:36+0300
	Athens




