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Αποδέκτες προς ενέργεια:
Τακτικά & Αναπλ/κά Μέλη
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1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
2. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε όπως προσέλθετε στην 27η Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2022
που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στις 28 του μηνός Ιουνίου έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα
09:00 π.μ στο Δημαρχιακό Μέγαρο (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου- 2ος όροφος),
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις τού άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το
άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και των τροποποιήσεων αυτού καθώς και το άρθρο 48 του Ν.4940/2022
(Α΄112) & την 374/39135/30-5-2022 (ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών για λήψη
απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
1. «A.Επικύρωση του με αρ. πρωτ. 56890/16-06-2022 πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και
Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών & Παροχής Γενικών Υπηρεσιών για την
προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.Β.Την ακύρωση ή μη της με αρ.
213/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στη κατακύρωση του αποτελέσματος του ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του
Προσώπων.Γ.Την απόρριψη ή μη της προσφοράς για την Ομάδα «Α - Προμήθεια ειδών παντοπωλείου» του
οικονομικού φορέα «Ανδρέα Σκουριά του Αλεξάνδρου». Δ.Την απόρριψη ή μη της προσφοράς για την Ομάδα «Α Προμήθεια ειδών παντοπωλείου» του οικονομικού φορέα «ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.».
Ε.Την ανάδειξη του προσφέροντος «Δημήτριου Γαλαίου του Σταύρου», για την ομάδα «Α - Προμήθεια ειδών
παντοπωλείου», ως προσωρινό ανάδοχο του Ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια τροφίμων για
τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, καθώς η προσφορά του είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη, αποκλειστικά βάσει τιμής, πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές
προδιαγραφές της μελέτης, ο οποίος προσέφερε για το ελαιόλαδο ποσοστό έκπτωσης 15,0 % στη νόμιμα
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως προκύπτει από το
εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών και για τα υπόλοιπα είδη της ομάδας «Α», το ποσό των 65.405,53 €,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..»
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Η Συνεδρίαση έχει το χαρακτήρα του Κατεπείγοντος, διότι λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 367 του ν.
4412/2016 καθώς και την 810/2022 απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ, προβλέπεται ότι: «οι αναθέτουσες αρχές
υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ» ως εκ τούτου η καταληκτική ημερομηνία
κατάθεσης της πράξης συμμόρφωσης, ορίζεται στις 30/6/2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
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