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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 1η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2012
και ώρα 13:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο
µέρος
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ.
479/2012 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε
στη συνεδρίαση αυτής στις 29-10-2012.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
479/2012
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
28ο / 29-10-2012
Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας
Αρ. Πρωτ.:26189/01-11-2012

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΘΕΜΑ
'Εγκριση του Πρακτικού 2 Συνεδρίασης της Επιτροπής για το διαγωνισµό “Σίτιση
µαθητών Μουσικού Γυµνασίου – Λυκείου Καρδίτσας σχολικού έτους 20122013” και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

Στην Καρδίτσα σήµερα την 29η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και
ώρα 12:00, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 25488/25-10-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 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 ∆ήµου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος

1) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

2) Νασιάκου Αλεξάνδρα, Τακτικό Μέλος
3) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος
4) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος
5) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
6) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
7) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος
8) Αρχοντής ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,
παρόντες ήταν οι 8, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 75
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του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος») εισέρχεται στη συζήτηση του
αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης.

Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε έγκριση του
Πρακτικού 2 Συνεδρίασης της Επιτροπής για το διαγωνισµό “Σίτιση µαθητών Μουσικού
Γυµνασίου – Λυκείου Καρδίτσας σχολικού έτους 2012-2013” και ψήφιση σχετικής
πίστωσης και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την υπ’ αριθ. 341/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία οµόφωνα
εγκρίθηκε ότι η προµήθεια « ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ
ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013»
συνολικού προϋπολογισµού 90.673,00 €
για το έτος 2012 θα γίνει µε τη διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισµού µε κριτήριο τη
χαµηλότερη τιµή.
2. Την υπ’ αριθ. 411/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία οµόφωνα
εγκρίθηκε
η κατάρτιση και έγκριση των όρων δηµοπρασίας και των τεχνικών
προδιαγραφών για τη σίτιση του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας « ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013»
3. Την υπ’ αριθ. 281/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε τροποποίηση
της υπ' αριθµ. 625/2011 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά
αντικατάσταση του υπαλλήλου του ∆ήµου Καρδίτσας κ. Ιωάννη Παπακυρίτση από την
επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισµών για το έτος 2012, µετά από παραίτησή
του.
4. Την από 25/10/2012 εισήγηση του
Κορκόντζελου η οποία αναφέρει τα εξής:

Προέδρου

της

Επιτροπής

κου

Κων/νου

“Στις 15/10/2012, στην έδρα του ∆ήµου Καρδίτσας, συνεδρίασε δηµόσια η Επιτροπή η
οποία συστήθηκε και λειτουργεί µε την υπ΄αρ. 281/2012 απόφαση ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Καρδίτσας, προκειµένου να πραγµατοποιήσει την παραλαβή των Προσφορών
από τους υποψήφιους αναδόχους, στον ανοικτό µειοδοτικό για τη « ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013».
Η Επιτροπή, µε το πέρας της διαδικασίας, συνέταξε το υπ΄αρ. 24598/15-10-2012
Πρακτικό και στις 23-10-2012 το υπ΄αρ. 25264/23-102012 Πρακτικό 2, επί του οποίου η
Οικονοµική Επιτροή πρέπει να συζητήσει και να λάβει τις αποφάσεις της.”
5.Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/10 Τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης»,
6. Την υπουργική απόφαση µε αριθµό Γ2/3732/20-09-1988 (ΦΕΚ 767/τ.Β΄/21-10-1988)
περί ‘’∆ωρεάν σίτισης µαθητών Μουσικών Γυµνασίων’’,
7. Την ανάγκη σίτισης των µαθητών των Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας για το σχολικό
έτος 2012-2013,
8. Το γεγονός ότι έχουν δεσµευθεί πιστώσεις ύψους 100.000,00 €
15.6481.0000 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2012.

στον Κ.Α.:

9. Το Πρακτικό 2 της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών ανοιχτού διαγωνισµού (άρθρο
46 ΕΚΠΟΤΑ) « ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013» το οποίο έχει ως ακολούθως:
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ.2
Αξιολόγησης προσφορών ανοιχτού διαγωνισµού (άρθρο 46 ΕΚΠΟΤΑ)
«ΣΙΤΙΣΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013 »

Καρδίτσα 23.10.2012
Αρ. Πρωτ. 25264

Στην Καρδίτσα σήµερα 23.10.2012 ηµέρα Τρίτη και ώρα 12.00 µµ και στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα Καρδίτσας συνήλθε η Επιτροπή διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών
διαγωνισµών για το έτος 2012 (άρθρο 46 ΕΚΠΟΤΑ) που συγκροτήθηκε µε την υπ' αριθµ.
281/2012 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καρδίτσας αποτελούµενη από τους
υπαλλήλους ή τους νόµιµους αντικαταστατές τους:
1. Κορκόντζελο Κων/νο κλάδου ΠΕ11, µε αντικαταστάτη την Νταβανά Ελένη κλάδου
ΠΕ1
2. Κωστάκη ∆ηµήτριο κλάδου ΤΕ3 ως αντικαταστάτης της Ζάχου Πηνελόπης κλάδου
ΤΕ3,
3. Αγγέλου Γεώργιος κλάδου ΤΕ4, µε αντικαταστάτη τον Κατσαούνο Ιωάννη κλάδου
ΠΕ1
προκειµένου να αξιολογήσει την προσφορά της εταιρείας “ΣΚΟΥΝΑΚΗ Α. - ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ
Κ. ΟΕ” που κατατέθηκε εµπρόθεσµα µε αρ. Πρωτ. 24594/2012 στο πλαίσιο της
διενέργειας του διαγωνισµού «ΣΙΤΙΣΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 - 2013 » που έλαβε χώρα την 15/10/2012.
Αποτέλεσµα της διεξαγωγής του διαγωνισµού υπήρξε η σύνταξη από την Επιτροπή του µε
αρ. πρωτ. 24598/15.10.2012 Πρακτικού.
Η Επιτροπή, αφού εξέτασε διεξοδικά και µε πολύ προσοχή τα δικαιολογητικά της
υποβληθείσας προσφοράς σε σχέση µε την µελέτη της αρµόδιας Υπηρεσίας και µε την υπ'
αρ. πρωτ. 22138/10.09.2012
∆ιακήρυξη ∆ηµάρχου περί διεξαγωγής ανοικτού
µειοδοτικού διαγωνισµού, κρίνει αποδεκτή την προσφορά της εταιρείας “ΣΚΟΥΝΑΚΗ Α. ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ Κ. ΟΕ” ως προς τα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής, καθόσον αυτά βρέθηκαν
εντάξει και σύµφωνα µε αυτά που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη. Κατά συνέπεια, προωθείτε η
προσφορά της εταιρείας “ΣΚΟΥΝΑΚΗ Α. - ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ Κ. ΟΕ” στο επόµενο στάδιο της
Τεχνικής Αξιολόγησης.
Ακολούθως, η Επιτροπή προέβη στο άνοιγµα της Τεχνικής Προσφοράς της εταιρείας
“ΣΚΟΥΝΑΚΗ Α. - ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ Κ. ΟΕ” και αφού εξέτασε και πάλι διεξοδικά και µε πολύ
προσοχή τα αναγραφόµενα της, την κρίνει αποδεκτή, καθόσον βρέθηκε εντάξει και
σύµφωνα µε αυτά που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη. Κατά συνέπεια, προωθείτε η προσφορά
της εταιρείας “ΣΚΟΥΝΑΚΗ Α. - ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ Κ. ΟΕ” στο επόµενο στάδιο της
Οικονοµικής Αξιολόγησης.
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Ακολούθως, η Επιτροπή προέβη στο άνοιγµα της Οικονοµικής Προσφοράς της εταιρείας
“ΣΚΟΥΝΑΚΗ Α. - ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ Κ. ΟΕ” και διαπίστωσε τα παρακάτω:
Είδος υπηρεσίας: Ηµερήσιο κόστος σίτισης ανά µαθητή
Τελική τιµή µε ΦΠΑ: 3,96€
Με δεδοµένο ότι ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της δαπάνης από την αρµόδια υπηρεσία
ανέρχεται σε 3,98€ , η έκπτωση ανέρχεται σε 0,5%.
Κατόπιν, η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού, αφού συνεκτίµησε
όλα τα ως άνω πρόσφορα στοιχεία που είχε στη διάθεσή της και επιπλέον:
• τις υφιστάµενες συνθήκες της αγοράς και ειδικότερα τη διαπιστωθείσα στην
περιοχή έλλειψη ενδιαφέροντος των προµηθευτών για συµµετοχή στις
διαγωνιστικές διαδικασίες µε το ως άνω αντικείµενο,
• την επικρατούσα δυσµενή οικονοµική συγκυρία
• τις ανάγκες του ∆ήµου για την προµήθεια του συγκεκριµένου είδους
προτείνει στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας να κατακυρώσει το
αποτέλεσµα του διαγωνισµού «ΣΙΤΙΣΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 - 2013 »
στην εταιρεία “ΣΚΟΥΝΑΚΗ Α. ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ Κ. ΟΕ” και να ψηφίσει την αντίστοιχη πίστωση συνολικού ύψους
90.272,16 € σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας του έτους 2012 (3,96€
* 164 µερίδες * 139 µέρες).

Κατόπιν η Επιτροπή έλυσε τη συνεδρίασή της.

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ
Η

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

23/ 10/ 2012
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ)
2. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΕΛΟΣ)
3. ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ4 (ΜΕΛΟΣ)

10.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής.

Οµόφωνα αποφάσισαν

1. Εγκρίνει το πρακτικό 2 της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών ανοιχτού διαγωνισµού
(άρθρο 46 ΕΚΠΟΤΑ) « ΣΙΤΙΣΗ
ΜΑΘΗΤΩΝ
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013» και κατακυρώνει το αποτέλεσµα του
διαγωνισµού « ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013» στην εταιρία “ΣΚΟΥΝΑΚΗ Α.- ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ Κ. ΟΕ µε
ποσοστό έκπτωσης 0,5%.
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2. Ψηφίζει πίστωση 90.272,16 € σε βάρος του Κ.Α 15.6481.0000 του προϋπολογισµού
του ∆ήµου οικ. έτους 2012 για την ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013» .(Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
αριθµ. Πρωτ. 334/02-01-2012)

3. Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την πραγµατοποίηση των περαιτέρω ενεργειών για την
υπογραφή της σύµβασης

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό
479/2012
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές
Καρδίτσα .............
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

