
                                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 
Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ 

Στην Καρδίτσα σήμερα την 31η του μηνός Ιουλίου του έτους 2015
και  ώρα  10:00,  η  υπογεγραμμένη  Σταυρούλα  Ζάρρα (υπάλληλος
Δήμου  Καρδίτσας),  τοιχοκόλλησα  στο  προς  τούτο  προορισμένο
μέρος   του  Δημοτικού  Καταστήματος,  αντίγραφο  της  υπ’  αριθ.
211/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής,  που συζητήθηκε
στη συνεδρίαση αυτής στις 21-7-2015.
Προς  τούτο  συντάχθηκε  το  παρόν  αποδεικτικό  από  την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
211/2015 

 

Απόσπασμα από το υπ’ αριθ.
22/21-7-2015

Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρδίτσας

 

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες
 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΘΕΜΑ
Μείωση του ποσού σύμβασης τροφίμων των Παιδικών και Βρεφονηπιακών

Σταθμών Δήμου Καρδίτσας

Στην Καρδίτσα σήμερα την 21η του μηνός Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 9.30'

π.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ.  πρωτ. 16303/17-7-2015 έγγραφη

πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους

ορισμούς των άρθρων 73,  74 και  75  του Ν.  3852/2010,  συνήλθε  σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική

Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Μπακαλάκου Σωτηρία, Πρόεδρος   1) Κολοκύθα Άλκηστις, Τακτικό Μέλος

2) Γαλανόπουλος Κων/νος, Τακτικό Μέλος 2) Κρανιάς Βασίλειος, Τακτικό Μέλος

3) Τάντος Μιχαήλ, Τακτικό Μέλος 3) Παπαδημητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος

4) Τίκας Τριαντάφυλλος, Τακτικό Μέλος Αν και κλήθηκε νόμιμα

5) Ψημμένος Κων/νος, Τακτικό Μέλος

6) Βαρελάς Βάιος, Τακτικό Μέλος

7) Σβάρνας Ιωάννης, Αναπλ. Μέλος
       

            Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 9 μελών, 

παρόντες ήταν οι 7, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 75

του  Ν.3852/2010  «Περί  κύρωσης  του  Δημοτικού  &  Κοινοτικού  Κώδικος»)  εισέρχεται  στη  συζήτηση του

αναγραφόμενου στην πρόσκληση θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

    



                                                                    

      Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση σχετικά με μείωση ποσού σύμβασης τροφίμων
των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Καρδίτσας (αφορά τον προμηθευτή ΓΙΑΝ-
ΝΙΤΣΗΣ LOGISTICS Α.Ε ) και αφού έλαβε υπόψη:
 
1.Το άρθρο 103 & 209 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων» 

2.Τις τεχνικές  προδιαγραφές  και τον  ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας   « ΤΡΟΦΙ-
ΜΩΝ  ΕΤΟΥΣ 2015 ».  

3.Τις  σχετικές  διατάξεις  της  αριθμ.11389/1993 απόφασης  του  Υπουργού Εσωτερικών,  Δη-
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π. Ο.Τ.Α.).

4.Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θε-
μάτων» και τις  διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010  

  
5.Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων έτους 2015

6.Την υπ’ αριθ. 54/2015 απόφαση της Οικ. Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά
του διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τους παιδικούς σταθμούς για το έτος
2015 

7.Την εισήγηση του Προϊσταμένου του τμήματος Προμηθειών κ. Κατσαούνου Ιωάννη ο οποίος,
έθεσε υπόψη της επιτροπής τα εξής:
  “Πρόκειται για την  μείωση του ποσού της συμβάσεως της προμήθειας τροφίμων  στον
ανάδοχο “ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ LOGISTICS Α.Ε.”  (ΑΦΜ 095256598).  Ο ανάδοχος  είχε  αναλάβει
μέρος της προμήθειας τροφίμων που αντιστοιχεί σε ποσό  10.966.35€ σύμφωνα και με τα
οριζόμενα στην 54/2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου μας.
   Λόγω της επιβολής των ελέγχων κεφαλαίου και των δυσχερειών που αυτή συνεπάγεται, ο
προμηθευτής δέχτηκε τη μείωση της συμβατικής αξίας της προμήθειας που του αναλογεί
από το ποσό των 10.966,35 στο ποσό των 7.000,00€. 
  Η  μείωση  γίνεται,  καθώς  συνεκτιμήθηκαν  οι  υφιστάμενες  συνθήκες  της  αγοράς,  η
επικρατούσα δυσμενή οικονομική συγκυρία και ειδικότερα η διαπιστωθείσα δυσχέρεια στην
ανταπόκριση   σε  μελλοντικές   παραγγελίες  αγαθών  στις  ποσότητες  που  είχαν  αρχικώς
προβλεφτεί από την υπηρεσία μας και στην παροχή εγγυήσεων καλής εκτελέσεως  από τις
αναδόχους εταιρείες, λόγω της επιβολής μέτρων στην κίνηση κεφαλαίων, και ο χρόνος που
απομένει για την υλοποίηση της παραπάνω συμβάσεως είναι τέτοιος, ώστε να επαρκούν και
λιγότερες ποσότητες τροφίμων για την εύρυθμη λειτουργία των παιδικών σταθμών μέχρι
τέλους του 2015.”  

   Η Οικονομική  Επιτροπή,  αφού άκουσε  τον εισηγητή  κ. Κατσαούνο Ιωάννη έλαβε
υπόψη τα πρακτικά της δημοπρασίας, την  προσφορά  του προμηθευτή, τα λοιπά στοιχεία
του φακέλου τού διαγωνισμού, τις αναφερόμενες διατάξεις και τα υπηρεσιακά έγγραφα που
συνοδεύουν το διαγωνισμό.

αποφάσισε ομόφωνα

1.Εγκρίνει τη μείωση του ποσού της προτεινόμενης συμβάσεως στον προμηθευτή “ΓΙΑΝΝΙ-
ΤΣΗΣ  LOGISTICS Α.Ε”  (ΑΦΜ 095256598) από  το  ποσό  των  10.966,35  στο  ποσό  των
7.000,00€.  

2. Αναθέτει στο Δήμαρχο την πραγματοποίηση των περαιτέρω ενεργειών για την υπογραφή
της  συμβάσεως.



                                                                    

Η Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό 
    211/2015
Σ Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές


