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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  2 0 η ς Ε Κ Τ Α Κ Τ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΤΗΣ 31ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 31 Ιουλίου 2020

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Παρασκευή, ώρα 14:30

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 31.07.2020

Αριθμός μελών  :  7

Παρόντα μέλη  :  7

Δημήτριος Λουκάς - Δήμαρχος Λαυρεωτικής, Χαράλαμπος Ζαγουρής, Ασπασία Αργεντίνη, Ηλίας

Στουραΐτης, Κωνσταντίνος Λεβαντής, Σταύρος Κρητικός, Αρετούσα Μακρή

Απόντα μέλη  :  -

Παρούσας της γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σχετικά με

την ανάθεση της προμήθειας τροφίμων για τη λειτουργία της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας

Αρ. Απόφ.: 157/2020

Ο κος Πρόεδρος,  μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75,  παρ.1  του

Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης του

πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σχετικά με την ανάθεση της προμήθειας τροφίμων για τη

λειτουργία της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής

ότι το θέμα συζητείται με τη μορφή του κατεπείγοντος, καθώς μετά τη λήψη της υπ’ αριθμ. 156/2020

απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς

προηγούμενη δημοσίευση, κατά το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, θα πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να

αποφασίσει σχετικά με την έγκριση του πρακτικού που συντάχθηκε από την Επιτροπή

Διαπραγμάτευσης, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ανάθεσης και να μην υπάρξει

πρόβλημα στη λειτουργία της Κατασκήνωσης,  η έναρξη της οποίας είναι τη Δευτέρα 3 Αυγούστου

2020.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω,  η Οικονομική Επιτροπή απεφάνθη ομόφωνα για το

κατεπείγον του θέματος της ημερήσιας διάταξης και τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης.

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:
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1. Το αριθμ. πρωτ: 35/23.07.2020 πρωτογενές αίτημα του Προέδρου της Ζ’ Παιδικής Εξοχής

Κερατέας με θέμα «προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες της Ζ’  Παιδικής Εξοχής Κερατέας Δήμου

Λαυρεωτικής», προϋπολογισμού δαπάνης 28.816,77 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του

αναλογούντος ΦΠΑ), το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:20REQ007107895.

2. την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑ 15-6482.001 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου

οικονομικού έτους 2020

3. την υπ’  αριθμ.  Α-988/2020  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και την αριθμ.  πρωτ:

12965/31.07.2020 πράξη – βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών που εκδόθηκαν για

το σκοπό αυτό στον ΚΑ δαπανών 15-6482.001

4. την υπ’ αριθμ.26/2020 μελέτη της Υπηρεσίας με θέμα «προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες

της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής»

5. την αριθμ. πρωτ: 698/2020 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής με την οποία έγινε η έγκριση

της ως άνω μελέτης

6. την υπ’ αριθμ.156/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής, με την οποία

αποφασίσθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

και έγινε η συγκρότηση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης

7. τις υπ’ αριθμ. πρωτ: 12589/30.07.2020 και 12860/30.07.2020 προσκλήσεις για συμμετοχή σε

διαδικασία με διαπραγμάτευση

8. την αριθμ. πρωτ: 12969/31.07.2020 προσφορά της εταιρείας ‘’ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.’’

9. την αριθμ. πρωτ: 12970/31.07.2020 προσφορά της εταιρείας ‘’Α. ΚΑΒΒΑΔΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.’’

10. Το με ημερομηνία 31.07.2020 πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, το οποίο απεστάλη

προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή με το αριθμ. πρωτ: 13009/31.07.2020 διαβιβαστικό

έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο οι υποβληθείσες προσφορές των Οικονομικών Φορέων είναι

σύμφωνες με  τους όρους της πρόσκλησης, πληρούν τις προδιαγραφές της αριθμ.26/2020 μελέτης

και προτείνεται η ανάθεση της προμήθειας στους ανωτέρω.

Κατόπιν των ανωτέρω,  ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να

αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:

- τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1

του άρθρου 3 του Ν.4623/19,

- τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ.2γ και του άρθρου 32Α του Ν. 4412/2016,

- την υπ’ αριθμ. 156/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής,

- το με ημερομηνία 31.07.2020 πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α
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(α) Εγκρίνει το με ημερομηνία 31.07.2020 πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.

(β) Αναθέτει την προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της Ζ΄ Παιδικής Εξοχής Κερατέας

για το έτος 2020, στους κατωτέρω:

Τις ομάδες Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Η, Θ της αριθμ.26/2020 μελέτης στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΜΑΝΤΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ –

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΜΕΣΙΤΙΚΗ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.» με έδρα στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη,

επί της οδού Παπαδοπούλου 1-3, με ΑΦΜ 099720133, Δ.Ο.Υ.  ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ,  έναντι του ποσού των

23.745,99 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ), ως κατωτέρω:

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΑ (ΜΕ ΦΠΑ)

Α Είδη Γαλακτοπωλείου 3.432,15

Β Νωπά Οπωρολαχανικά 3.258,39

Γ Είδη Παντοπωλείου 4.748,96

Δ Είδη Ζαχαροπλαστικής 3.370,23

Ε Κατεψυγμένα Ψάρια 637,50

Στ Κατεψυγμένα Λαχανικά 328,10

H Έτοιμα σάντουιτς 1.482,56

Θ Νωπά Κρέατα 6.488,10

Την ομάδα Ζ της αριθμ.26/2020  μελέτης στην εταιρεία ‘’Α.  ΚΑΒΒΑΔΙΑ &  ΣΙΑ Ε.Ε.’’  αρτοποιία –

ζαχαροπλαστική,  με έδρα στο Λαύριο,  Ηρώων Πολυτεχνείου 62  -  64,  με ΑΦΜ 800645836,  Δ.Ο.Υ.

Κορωπίου, έναντι του ποσού των 2.768,50 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), διότι οι

υποβληθείσες προσφορές του καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθμ. 26/2020 μελέτης και

ευρίσκονται εντός της εκτιμώμενης αξίας που ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή με την αριθμ.156/2020

απόφασή της.

(γ) Τους αναδόχους δεσμεύουν όλοι οι όροι που ορίστηκαν στην αριθμ.26/2020  μελέτη και

εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ.698/2020 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Λουκάς
Δήμαρχος Λαυρεωτικής

                         Τα Μέλη


