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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑ ΤΙΑ
Ν ΟΜ ΟΣ  Α Τ Τ ΙΚ Η Σ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟ ΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠ Η

Πρακτικά της 21ης Έκτακτης Συνεδρίασης

Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λαυρεωτικής

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 4 Αυγούστου 2022

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Πέμπτη, ώρα 15:00 (δια περιφοράς)

Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης  : 13221/2022

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 04.08.2022

Αριθμός μελών  :  7

Παρόντα μέλη  :  6

Δημήτριος Λουκάς, Δήμαρχος Λαυρεωτικής, Χαράλαμπος Ζαγουρής,  Ευαγγελία Βελετάκου,

Ασπασία Αργεντίνη, Αθανάσιος Μακροδημήτρης, Κωνσταντίνος Λεβαντής

Απόντα μέλη  :  1

Αρετούσα Μακρή

Παρούσας της γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί κατανομής εγκεκριμένων ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού

μερικής ή και πλήρους απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε

υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλπ

για το διδακτικό έτος 2022-2023

Αρ. Απόφ.: 217/2022

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 1ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «κατανομής εγκεκριμένων ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού μερικής ή και

πλήρους απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες

καθαρισμού σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλπ για το

διδακτικό έτος 2022-2023» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι η συνεδρίαση

πραγματοποιείται εκτάκτως προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η προκήρυξη των θέσεων σχολικών

καθαριστριών για το διδακτικό έτος 2022 – 2023, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 2 της αρ. 55472/23-

7-2021  απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών,  όπως τροποποιήθηκε,  για την εκκίνηση της
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διαδικασίας πρόσληψης στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

εκδίδεται ανακοίνωση από τον οικείο Δήμο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την έναρξη του διδακτικού

έτους, η οποία αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην αρχική

σελίδα της ιστοσελίδας του δήμου, για πέντε (5) ημέρες.

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 την αριθμ.

πρωτ: 12732/27.07.2022 εισήγηση του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας

της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι:

«Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138 ) όπως  έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του N. 3584/2007 (Α΄ 143) ), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, όπως

ισχύουν

3. Τις διατάξεις του ν.3463/2006 (Α΄114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν

4. Τις διατάξεις του ν.3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης  (Α΄87), όπως ισχύουν

5. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 55472/23-07-2021 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διαδικασία

και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και

των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (ΦΕΚ 3352 /Β/2021) όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ.

41798/23-06-2022 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 3327/28-06-2022 τεύχος Β΄).

6. Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-07-2022 Εγκριτική Απόφαση της

Επιτροπής της παρ.  1  του άρθρου 2  της ΠΥΣ:  33/2006  (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο

Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), με θέμα «Έγκριση για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης

δέκα πέντε (15) χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα πέντε (15.495,00)  ατόμων ως προσωπικό

καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της

χώρας για το διδακτικό έτος 2022-2023 από τους Δήμους (Υπουργείο Εσωτερικών)».

7. Σύμφωνα με το υπ΄αριθ. 45941/11-07-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα:

«Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους

Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων», μας εγκρίθηκε ο

μέγιστος αριθμός των ωρών της ημερήσιας απασχόλησης,  173  ωρών,  του προσωπικού που θα

προσληφθεί για το διδακτικό έτος 2022-2023 ημερησίως με μέγιστο αριθμό προσλαμβανόμενων

ατόμων 58.
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ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΒΑΣΕΙ ΠΥΣ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΥΣ

173 58

Σύμφωνα με τις ανάγκες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου μας θα

προκηρυχθούν 26  θέσεις πλήρους απασχόλησης με 6,50  ώρες ημερήσιας εργασίας και 1  θέση

μερικής απασχόλησης με 4ωρη ημερήσια εργασία.

Αριθμός ατόμων
πλήρους
απασχόλησης
 (6,5 ώρες)

Αριθμός ατόμων
4ωρης ημερήσιας
απασχόλησης

Συνολικός αριθμός
ημερήσιων
ανθρωποωρών

Συνολικός αριθμός
ατόμων

26 1 173 27

Το ποσό της χρηματοδότησης για την κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας στις

σχολικές μονάδες 26 ατόμων πλήρους απασχόλησης και 1 ατόμου μερικής, εγγράφεται στον

Προϋπολογισμό εσόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2022 στον Κ.Α. 1211.013

«Επιχ/ση για κάλυψη μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας σχολ. μονάδων» και αντίστοιχα στον

προϋπολογισμό δαπανών οικον. έτους 2022 στους Κ.Α. : 15-6041.001 και 15-6054.003. Ανάλογες

πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους 2023, σύμφωνα με την

υπ’αριθμ. πρωτ. 681/17-01-2022 Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 55472/23-

07-2021 Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 41798/23-06-2022 Απόφαση

Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 3327/28-06-2022 τεύχος Β΄), θα καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου από

χρηματοδότηση και δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου.

Με βάση τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.»

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα

με το άρθρο 1  ‘’αρμοδιότητα –  κατανομή θέσεων’’  της υπ’  αριθμ.  55472/23.07.2021  Υπουργικής

Απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατανέμονται

οι εγκριθείσες ανθρωποώρες σε θέσεις προσωπικού μερικής ή/και πλήρους απασχόλησης.

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

άρθρου 40 του Ν.4735/2020,

- την υπ’ αριθμ. 55472/23.07.2021 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ., όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.

41798/23.06.2022 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. και ισχύει

- την υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-07-2022 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της

παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006,

- το υπ΄αριθμ. 45941/11.07.2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,

- την αριθμ. πρωτ: 681/17.01.2022 βεβαίωση εγγραφής πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών

Υπηρεσιών,

- την αριθμ.πρωτ: 12732/27.07.2022 εισήγηση του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού &

Διοικητικής Μέριμνας (Γραφείο Προσωπικού)

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

Α. Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για

τον καθαρισμό των σχολικό μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου

Λαυρεωτικής κατά το διδακτικό έτος 2022 – 2023, ως κατωτέρω:

Αριθμός ατόμων
πλήρους

απασχόλησης
(6,5 ώρες)

Αριθμός ατόμων
4ωρης ημερήσιας

απασχόλησης

Συνολικός αριθμός
ημερήσιων

ανθρωποωρών

Συνολικός αριθμός
ατόμων

26 1 173 27

Β. Οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσλαμβανόμενου προσωπικού θα καλυφθούν εξ’ ολοκλήρου από

τη χρηματοδότηση του ΥΠ.ΕΣ. και δεν θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής.

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Λαυρεωτικής,  Δημήτριο Λουκά του Ευαγγέλου να προβεί σε όλες τις

απαραίτητες ενέργειες.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του από 03.08.2022 πρακτικού διαπραγμάτευσης σχετικά

με την ανάθεση της προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής

Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής

Αρ. Απόφ.: 218/2022

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 2ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης περί «έγκρισης του από 03.08.2022 πρακτικού διαπραγμάτευσης σχετικά με την ανάθεση

της προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου
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Λαυρεωτικής» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ότι η συνεδρίαση

πραγματοποιείται εκτάκτως διότι είναι αναγκαία η έγκριση του πρακτικού διαπραγμάτευσης

προκειμένου να μη δημιουργηθεί πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία της Κατασκήνωσης,  λόγω

έναρξης της 1ης κατασκηνωτικής περιόδου.

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 τα κάτωθι:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και

ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 32, παρ.2γ και του άρθρου 32Α

- Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016  (ΦΕΚ 145/Α΄)  «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους

Διατάκτες»

- Τις διατάξεις του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»

- Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

- Τον οδηγό τρόπου λειτουργίας και ελέγχου των παιδικών εξοχών αρμοδιότητας Υπουργείου

Υγείας και Πρόνοιας (Αθήνα 1982)

- Την αριθμ. 38499/21.04.2022 (ΦΕΚ 2107/Β/28.04.2022) ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών –

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Εσωτερικών με θέμα ‘’Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας

κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους’’

- Την αριθμ. πρωτ: 57166/17.06.2022 απόφαση Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών

Υποθέσεων περί προγραμματισμού χρηματοδότησης Δήμων για την κάλυψη των δαπανών

Κατασκηνώσεων του κρατικού προγράμματος έτους 2022

- Την υπ’ αριθμ.178/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ:

Ψ8Ο5ΩΛ1-ΗΑΑ), με την οποία έγινε η αποδοχή της χρηματοδότησης

- Την υπ’ αριθμ.74/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: 9ΧΖΙΩΛ1-9ΝΓ)

με την οποία εγκρίθηκε η 5η αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022

και ενισχύθηκε ο ΚΑ δαπανών 15-6482.001 με το ποσό των 369.100,00 ευρώ

- Το αριθμ. πρωτ: 10666/08.07.2022 αίτημα αρμοδίου Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με

την προμήθεια τροφίμων για την εύρυθμη λειτουργία της Κατασκήνωσης για την περίοδο 2022

- Το αριθμ. πρωτ: 11512/15.07.2022 πρωτογενές αίτημα της Διεύθυνσης Οικονομικών

Υπηρεσιών με θέμα ‘’προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της Ζ’  Παιδικής Εξοχής

Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής’’ (ΑΔΑΜ: 22REQ010946737) και την αριθμ.40/2022 σχετική
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μελέτη, προϋπολογισμού δαπάνης 68.226,23 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος

Φ.Π.Α.)

- Την αριθμ. Α-895/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και την αρ. πρωτ: 11726/18.07.2022

πράξη – βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

- Την αριθμ. πρωτ: 11655/18.17.2022 εισήγηση του Προέδρου της Ζ’ Παιδικής Εξοχής

- Την υπ’ αριθμ.215/2022 (ΑΔΑ:ΨΖΥ1ΩΛ1-7ΗΣ) 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

- Την υπ’ αριθμ.215/2022 (ΑΔΑ:ΨΖΥ1ΩΛ1-7ΗΣ) 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

- Την αριθμ. πρωτ: 12370/22.07.2022 πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικασία με

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τη διενέργεια της προμήθειας τροφίμων για

την κάλυψη των αναγκών της Ζ’  Παιδικής Εξοχής –  Κατασκήνωσης Κερατέας,  εκτιμώμενης αξίας:

60.365,73 ευρώ  (ΑΔΑΜ: 22PROC010989151)

- Την αριθμ. πρωτ: 12751/29.07.2022 προσφορά που κατατέθηκε από τον κο ΡΕΡΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ

- Την αριθμ. πρωτ: 12753/29.07.2022 προσφορά που κατατέθηκε από την εταιρεία TERRA

MESSOGIA

- Το με ημερομηνία 03.08.2022 πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, το οποίο απεστάλη

προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή με το αριθμ. πρωτ: 13190/04.08.2022 διαβιβαστικό

έγγραφο, βάσει του οποίου οι υποβληθείσες από τους Οικονομικούς Φορείς: 1) ‘’TERRA MESSOGIA’’

Α. ΡΕΡΡΑΣ – Φ. ΡΕΡΡΑΣ Ο.Ε. και 2) Ευάγγελος Ρέρρας προσφορές είναι σύμφωνες με τους όρους της

πρόσκλησης,  πληρούν τις προδιαγραφές που τέθηκαν από την αριθμ.40/2022  μελέτη της

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και προτείνεται η ανάθεση της σύμβασης στους ανωτέρω

αναφερόμενους.

Κατόπιν αυτών 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 40 του Ν.4735/2020,

- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων,

προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/EE  &  2014/25/EE)»,  όπως έχει

τροποποιηθεί και ισχύει
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- την υπ’ αριθμ.215/2022 προηγούμενη απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής

- το με ημερομηνία 03.08.2022 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

Α. Εγκρίνει το με ημερομηνία 03.08.2022 πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης σχετικά με τον

έλεγχο και την αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν από τους Οικονομικούς Φορείς:  1)

‘’TERRA  MESSOGIA’’  Α.  ΡΕΡΡΑΣ –  Φ.  ΡΕΡΡΑΣ Ο.Ε.  και 2)  Ευάγγελος Ρέρρας για την ανάθεση της

προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της Ζ’  Παιδικής Εξοχής Κερατέας του Δήμου

Λαυρεωτικής.

Β. Αναθέτει την προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της Ζ’ Παιδικής Εξοχής Κερατέας,

ανά τμήμα ως κατωτέρω:

1. Ευάγγελος Ρέρρας, κρεοπωλείο – οπωροπωλείο, θέση Νταρδίτσι, Μαρκόπουλο ΑΦΜ 037558795,

Δ.Ο.Υ. Κορωπίου.

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

2 Νωπά Οπωρολαχανικά Μηδέν τοις εκατό (0%)

4 Είδη ζαχαροπλαστικής 7.595,96

9 Είδη κρεοπωλείου Μηδέν τοις εκατό (0%)

Συνολικό ποσό προσφοράς: 28.638,25 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

2.  ‘’TERRA  MESSOGIA’’  Α.  ΡΕΡΡΑΣ –  Φ.  ΡΕΡΡΑΣ Ο.Ε.,  εμπόριο τροφίμων,  Ρήγα Φεραίου,  Καλύβια

Σαρωνικού, ΑΦΜ 801313121, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου.

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1 Είδη Γαλακτοπωλείου 9.170,85

3 Είδη Παντοπωλείου 13.655,28

5 Κατεψυγμένα είδη
ιχθυοπωλείου

Μηδέν τοις εκατό (0%)

6 Κατεψυγμένα Λαχανικά Μηδέν τοις εκατό (0%)

7 Ψωμί 8.814,00

8 Έτοιμα σάντουιτς 4.920,00

Συνολικό ποσό προσφοράς: 39.587,99 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

γιατί οι προσφορές τους είναι πλήρεις,  σύμφωνες με τους όρους της πρόσκλησης και τις

προδιαγραφές που τέθηκαν με την αριθμ. 40/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

του Δήμου Λαυρεωτικής.
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Γ. Επειδή για τις ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών δεν μπορεί να γίνει ακριβής πρόβλεψη,

επιτρέπεται η αύξηση ή μείωση των συμβατικών ποσοτήτων μεταξύ των ειδών κάθε τμήματος, χωρίς

υπέρβαση του συμβατικού ποσού ανά τμήμα.

Ο Δήμος Λαυρεωτικής δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει ολόκληρη την ποσότητα των ειδών που

αφορά η προμήθεια και το ποσόν που έχει εγκριθεί, εφόσον οι ανάγκες του αποδειχθούν μικρότερες

κατά την εκτέλεση του συμφωνητικού ανάθεσης της προμήθειας.

Δ. Τους Ανάδοχους δεσμεύουν όλοι οι όροι που ορίστηκαν με την υπ’  αριθμ.40/2022  μελέτη της

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ.215/2022 απόφαση

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής.

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

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Λουκάς
Δήμαρχος Λαυρεωτικής

                         Τα Μέλη


