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ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΞΝΦΑΠΖΠ: 400/2018

ΘΔΚΑ: ΠΓΘΟΝΡΖΠΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ, ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ
ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ ΓΑΙΑΘΡΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΘΑΙΤΖ ΡΥΛ ΑΛΑΓΘΥΛ ΡΥΛ ΓΗΘΑΗΝΣΥΛ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ
ΡΝ ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ-ΓΟΑΞΔΡΠΥΛΑΠ & ΡΥΛ Λ.Ξ.Γ.Γ. ΓΗΑ ΡΑ ΔΡΖ 2018-2019 ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΝ
ΑΟΘΟΝ 221, ΞΑΟ. 3 ΡΝ Λ. 4412/2016 (ΦΔΘ 14/Α/08-08-2016)
ην Γήκν Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζώλαο, ζήκεξα 17 ηνπ κελόο επηεκβξίνπ 2018, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα
13:30 ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζην γξαθείν Γεκάξρνπ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ύζηεξα από
ηε κε αξηζ. πξση: 36664/13-9-2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία επηδόζεθε θαη
δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ.6 ηνπ Ν.3852/2010.
Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ελληά (9) κειώλ πξνζήιζαλ θαη ήηαλ
παξόληα ζηε ζπλεδξίαζε έμη (6) κέιε θαη νλνκαζηηθά νη:
ΞΑΟΝΛΡΔΠ:
1) Υξήζηνο Βξεηηάθνο (Πξόεδξνο-Γήκαξρνο), 2)Διέλε Καπνπζίδνγινπ (Αληηπξόεδξνο), 3) ηπιηαλή
Μηράινγινπ (ηαθηηθό κέινο), 4) ηαπξνύια πξάθνπ (ηαθηηθό κέινο), 5) Kσλζηαληίλνο Κνύβαξεο (ηαθηηθό
κέινο) θαη 6) Γεκήηξηνο Θσκατδεο σο αλαπιεξσκαηηθό κέινο ζηε ζέζε ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο Κπξηαθήο
Νηέξνπ).
ΑΞΝΛΡΔΠ:
1) Αλλα Γθξόδνπ (ηαθηηθό κέινο), 2)Παλαγηώηεο Καξαγηαλλίδεο (ηαθηηθό κέινο) θαη 3) Γεώξγηνο Καιακαξάο
(ηαθηηθό κέινο)
Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Γήκαξρνο - Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Υξήζηνο Βξεηηάθνο,
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
ηε ζπλέρεηα εηζεγνύκελνο ην 2ν εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα αλαθέξζεθε ζην ππ΄αξηζ. 37010/17-09-2018
έγγξαθν ηνπ ηκήκαηνο Πξνκεζεηώλ & Απνζεθώλ ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ, ην νπνίν έρεη σο
εμήο:
Με ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ Ν. 4412/2016, θαη εηδηθόηεξα ζην άξζξν 221, νξίδνληαη ηα όξγαλα δηελέξγεηαο
δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
Α) Δηδηθόηεξα ζην άξζξν 221 παξ. 1, θαζνξίδνληαη ζην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηώλ ζύλαςεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ, ηα όξγαλα πνπ γλσκνδνηνύλ πξνο ηα απνθαηλόκελα όξγαλα («γλσκνδνηηθά όξγαλα») ηα
νπνία έρνπλ ηδίσο ηηο αθόινπζεο αξκνδηόηεηεο:

α) Αμηνινγνύλ ηηο πξνζθνξέο ή αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ησλ πξνζθεξόλησλ ή ππνςεθίσλ,
β) Διέγρνπλ ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ πξνζθεξόλησλ ή ππνςεθίσλ γηα ηε ζπκκεηνρή
ηνπο ζηε
δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο,
γ) Διέγρνπλ θαη αμηνινγνύλ ηηο πξνζθνξέο,
δ) ην πιαίζην αληαγσληζηηθή δηαδηθαζίαο κε δηαπξαγκάηεπζε, αληαγσληζηηθνύ δηαιόγνπ ή ζύκπξαμεο
θαηλνηνκίαο, δηαπξαγκαηεύνληαη κε ηνπο πξνζθέξνληεο ή ππνςεθίνπο,
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ε) Δηζεγνύληαη ηνλ απνθιεηζκό ησλ πξνζθεξόλησλ ή ππνςεθίσλ από ηε δηαδηθαζία, ηελ απόξξηςε ησλ
πξνζθνξώλ, ηελ θαηαθύξσζε ησλ απνηειεζκάησλ, ηελ απνδέζκεπζε ησλ εγγπήζεσλ, ηε καηαίσζε ηεο
δηαδηθαζίαο,
δ) ην ζηάδην ηεο εθηέιεζεο γλσκνδνηνύλ γηα θάζε ζέκα πνπ αλαθύπηεη από ηε ζύκβαζε θαη ηδίσο επί ηεο
παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ, θάζε άιιεο ηξνπνπνίεζεο ηεο ζύκβαζεο θαη ηεο έθπησζεο ηνπ
αλαδόρνπ»
ζη) Γλσκνδνηνύλ γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ αλαθύπηεη θαηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο,
Β) Δπηπιένλ ζην άξζξν 221 παξ. 3, αλαθέξεηαη όηη: « Με απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζπγθξνηνύληαη
γλσκνδνηηθά όξγαλα γηα ζπγθεθξηκέλε ζύκβαζε ή πεξηζζόηεξεο ή ζε εηήζηα βάζε γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ
ζπλάπηεη ε αλαζέηνπζα αξρή. Δθόζνλ ηα όξγαλα ζπγθξνηνύληαη ζε εηήζηα βάζε, νη δηαδηθαζίεο ζύλαςεο
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ δελ έρνπλ νινθιεξσζεί εληόο ηνπ έηνπο, ζπλερίδνληαη θαη νινθιεξώλνληαη από
ην ίδην όξγαλν.»
ύκθσλα κε ηνλ Ν. 3852/2010, αξκόδην όξγαλν γηα ηε δηεμαγσγή θαη ηελ θαηαθύξσζε ησλ δεκνπξαζηώλ
είλαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ δεκνπξαζηώλ θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ
κπνξεί λα ζπγθξνηεί επηηξνπέο, από κέιε ηεο, δεκνηηθνύο ή δεκόζηνπο ππαιιήινπο ή εηδηθνύο επηζηήκνλεο
(άξζξν 72 παξ. 1 ε ηνπ Ν.3852/2010).
Με ηνλ Ν. 4412/2016 δελ απαηηείηαη ε δηελέξγεηα θιήξσζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ Ν. 4024/2011.
Ύζηερα από ηα παραπάνφ παρακαλούμε ηο Πώμα όπφς εγκρίνει ηην ζσγκρόηηζη Δπιηροπής
Γιενέργειας Γιαγφνιζμού ηοσ Γιαγφνιζμού προμήθειας γάλακηος για ηην κάλσυη ηφν αναγκών
ηφν δικαιούτφν εργαζομένφν ηοσ Θεραηζινίοσ-Γραπεηζώνας & ηφν Λ.Ξ.Γ.Γ. για ηα έηη 20182019 ζύκθσλα κε ην άξζξν 221, παξ. 3 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 14/Α/08-08-2016)»
Σα πξνηεηλόκελα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο & Αμηνιόγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνύ πξνκήζεηαο γάιαθηνο γηα
ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ δηθαηνύρσλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζώλαο & ησλ Ν.Π.Γ.Γ. γηα
ηα έηε 2018-2019 θαη εηδηθόηεξα γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 01/12/2018 έσο 30/11/2019 είλαη ηα αθόινπζα:
Α. Κνπβειηώηεο Υξήζηνο (Κιάδνπ ΓΔ Δπνπηώλ Καζαξηόηεηαο, Βαζ. Α΄)
κε αλαπιεξσηή ηνλ Δζεπελόγινπ Γεκήηξην (Κιάδνπ ΤΔ Δξγαηώλ Καζαξηόηεηαο, Βαζ. Β΄)
Β. Καξδάζεο Ισάλλεο (Κιάδνπ ΓΔ Γεληξνθόκσλ-Γεληξνθεπνπξώλ, Βαζ.Α΄)
κε αλαπιεξώηξηα ηελ Παηζάθε Διέλε (Κιάδνπ ΤΔ Δξγαηώλ Κήπσλ, Βαζ. Γ΄)
Γ. αβόπνπινο ηέθαλνο (ΓΔ Δπνπηώλ Καζαξηόηεηαο, Βαζ. Α΄) κε αληηθαηαζηάηε ηνλ
Μνζρνθίδε Ισάλλε (ΓΔ Υεηξηζηώλ Μερ/ησλ Δξγσλ κε βαζκό Β’)
Οη αξκνδηόηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο νξίδνληαη ζύκθσλα κε ηα άξζξα 221
παξ. 1 (πεξηπηώζεηο α΄ έσο δ΄), ηνπ Ν. 4412/2016.
Γηάξθεηα ηζρύνο ηεο αλσηέξσ επηηξνπήο νξίδεηαη ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ ιήςε ηεο απόθαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηνλ Γήκαξρν - Πξόεδξν θ. Υξήζηνο Βξεηηάθν έιαβε ππόςε:
1.Σν πξναλαθεξζέλ έγγξαθν
2.To άξζξν 221 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 14/Α/08-08-2016)
3. Σν άξζξν 72 ηνπ Ν. 3852/2010
4. Σν άξζξν 4024/2011
θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε ν Πξόεδξνο-Γήκαξρνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Υξήζηνο Βξεηηάθνο
έζεζε ην εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα πξνο ςήθηζε.
Καηόπηλ ηνύηνπ ην ώκα:
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ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ
Δγθξίλεη ηην ζσγκρόηηζη Δπιηροπής Γιενέργειας Γιαγφνιζμού ηοσ Γιαγφνιζμού προμήθειας
γάλακηος για ηην κάλσυη ηφν αναγκών ηφν δικαιούτφν εργαζομένφν ηοσ ΘεραηζινίοσΓραπεηζώνας & ηφν Λ.Ξ.Γ.Γ. για ηα έηη 2018-2019 ζύκθσλα κε ην άξζξν 221, παξ. 3 ηνπ Ν.
4412/2016 (ΦΔΚ 14/Α/08-08-2016)»
Σα πξνηεηλόκελα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο & Αμηνιόγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνύ πξνκήζεηαο γάιαθηνο γηα
ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ δηθαηνύρσλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζώλαο & ησλ Ν.Π.Γ.Γ. γηα
ηα έηε 2018-2019 θαη εηδηθόηεξα γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα 01/12/2018 έσο 30/11/2019 είλαη ηα αθόινπζα:
Α. Κνπβειηώηεο Υξήζηνο (Κιάδνπ ΓΔ Δπνπηώλ Καζαξηόηεηαο, Βαζ. Α΄)
κε αλαπιεξσηή ηνλ Δζεπελόγινπ Γεκήηξην (Κιάδνπ ΤΔ Δξγαηώλ Καζαξηόηεηαο, Βαζ. Β΄)
Β. Καξδάζεο Ισάλλεο (Κιάδνπ ΓΔ Γεληξνθόκσλ-Γεληξνθεπνπξώλ, Βαζ.Α΄)
κε αλαπιεξώηξηα ηελ Παηζάθε Διέλε (Κιάδνπ ΤΔ Δξγαηώλ Κήπσλ, Βαζ. Γ΄)
Γ. αβόπνπινο ηέθαλνο (ΓΔ Δπνπηώλ Καζαξηόηεηαο, Βαζ. Α΄) κε αληηθαηαζηάηε ηνλ
Μνζρνθίδε Ισάλλε (ΓΔ Υεηξηζηώλ Μερ/ησλ Δξγσλ κε βαζκό Β’)
-Οη αξκνδηόηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο νξίδνληαη ζύκθσλα κε ηα άξζξα 221 παξ. 1
(πεξηπηώζεηο α΄ έσο δ΄), ηνπ Ν. 4412/2016.
-Γηάξθεηα ηζρύνο ηεο αλσηέξσ επηηξνπήο νξίδεηαη ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ ιήςε ηεο απόθαζεο ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνκήζεηαο.
Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό (400)
ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ
Κεξαηζίλη 18-9-2018
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ-ΓΗΜΑΡΥΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ

ΥΡΗΣΟ ΒΡΔΣΣΑΚΟ
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