
                                                        

 

 

 

   

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
Ως  προς το ποσό  στα είδη καθαριότητας  

και στο γενικό σύνολο 

  

Τρίπολη 05 Ιουνίου 2019     

     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΠΡΟΣ: 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ TOY                

ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  KOΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 

 

ΘΕΜΑ: «Απ΄ ευθείας ανάθεση της  προμήθειας τροφίμων και λοιπών ειδών 

παντοπωλείου  για τις ανάγκες του Δήμου Τρίπολης  (παιδικές κατασκηνώσεις), 

προϋπολογισμού 13.900,50 € με Φ.Π.Α.»   

 

΄Εχοντας υπ’όψιν: 

 

Την αρ. 63/29-1-2019 απόφαση Δημ. Συμβουλίου περί αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού για τη διενέργεια της προμήθειας. 

Την αριθ. 49/11-2-2019 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι με αρ. 

178/27-11-2018 Τεχνικές Προδιαγραφές και οι όροι ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών Παντοπωλείου για τις 

ανάγκες του Δήμου Τρίπολης  (Παιδικές Κατασκηνώσεις, Κοινωνικό Παντοπωλείο), του  

Ν.Π.Δ.Δ. (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, Κ.Α.Π.Η. κλπ) και της  Κ.Ε.ΔΗ.Τ.» 

Την Α.Α.Υ. 218/11-2-2019 περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης 

Τα από  29-3-19 και 6-5-2019 πρακτικά της Επιτροπής διαγωνισμού   

Την με αριθ. 217/13-05-2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

εγκρίθηκαν: α) το από 29-03-2019 1ο πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης και 

αξιολόγησης των  δικαιολογητικών συμμετοχής, β) το από 6-5-2019 2ο  πρακτικό 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των υποφακέλων  οικονομικής προσφοράς 

και από τα οποία προκύπτει,  ότι   έγιναν δεκτοί και αναδείχτηκαν προσωρινοί ανάδοχοι 

για το τμήμα της κατασκήνωσης του 2019 οι:  
1.ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ Α.Ε 

2.ΣΟΥΠΟΣ ΒΑΣΙΛ, ΕΥΑ 

3.ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε 

4.ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε. 

Γ. Την απόφαση 234/2019 Ο.Ε. περί απ΄ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας λόγω μη 

ολοκλήρωσης διαδικασιών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού.   

Δ. Την με αρ.πρωτ.17739/4-6-2019 πρόσκληση υποβολής προσφοράς στους προσωρινούς 

αναδόχους . 

Ε. Τις προσφορές που υποβλήθηκαν από τους προσωρινούς αναδόχους: 

     α. η με αρ.πρωτ.17834/05-6-19 ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΑΕ 

     β. η με αρ.πρωτ.17835/05-6-19 ΣΟΥΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

     γ. η με αρ.πρωτ.17833/05-6-19 ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε. 

     δ. η με αρ.πρωτ.17831/05-6-19 ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 

Α.Ε 
ΣΤ. Την από 05-05-2019 γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. 

 

 Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή,  όπως  συζητήσει το θέμα με τη διαδικασία 

του κατεπείγοντος ενόψει της έναρξης της κατασκηνωτικής περιόδου στις 18-06-2019 και 

δεδομένου ότι οι διαδικασίες του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού δεν έχουν 

ολοκληρωθεί. 

Κατόπιν αυτών παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή  σύμφωνα με την παρακάτω 

Νομοθεσία: 

1.Άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 και 118 του Ν.4412/2016 



2.΄Αρθρο 118 το Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις ΄Εργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών» 

3.Τις με αριθ. 178/2018 Τεχνικές Προδιαγραφές της προμήθειας  

 

 

Να αποφασίσει υπέρ της ανάθεσης της προμήθειας των ειδών της κατασκήνωσης για 

διάστημα από 18-6-2019 μέχρι 04-07-2019 ( δυο (2) περίοδοι) με τη διαδικασία της απ΄ 

ευθείας ανάθεσης και έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του ανοιχτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού, ως ακολούθως:  

1.Στην προμηθεύτρια εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ Α.Ε για το Τμήμα 1α-Παιδικές 

Κατασκηνώσεις  

α) Για την Oμάδα Α. είδη παντοπωλείου-τρόφιμα (13% φπα) μέχρι του ποσού των 

3.438,77  €. 

     Για την Ομάδα Α. είδη παντοπωλείου-τρόφιμα (24% φπα) μέχρι του ποσού των 147,98 

€ με φπα . 

β) Για την Oμάδα Β-κατεψυγμένα ψάρια και λαχανικά  μέχρι του ποσού των 497,70 €. 

(ποσοστό έκπτωσης 48% επί των τιμών της μελέτης). 

 

γ) Για την Oμάδα Γ-ελαιόλαδο και ηλιέλαιο  μέχρι του ποσού των     462,74 €  με φπα. . 

(ποσοστό έκπτωσης 35% επί των τιμών της μελέτης). 

 

δ)  Για την Ομάδα Ε –τυροκομικά είδη  μέχρι του ποσού των  665,63 

                                 Γενικό σύνολο: 5.212,82 € 

 

……………………… 

2. Στον  προμηθευτή ΣΟΥΠΟ ΒΑΣΙΛ, ΕΥΑ για το Τμήμα 1α-Παιδικές Κατασκηνώσεις  

Για την Ομάδα Δ-είδη καθαριότητας μέχρι του ποσού 1.443,06 € με  Φ.Π.Α. . 

………….. 

3. Στην προμηθεύτρια εταιρεία ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε για το 

Τμήμα 1α-Παιδικές Κατασκηνώσεις 

α). Για την Oμάδα ΣΤ- Είδη Αρτοποιίας μέχρι του ποσού 911,63 με Φ.Π.Α. 

β) Για την Oμάδα Ζ– είδη Ζαχαροπλαστικής μέχρι του ποσού 948,55 €  με Φ.Π.Α                                                         

Γενικό σύνολο: 1.860,17 €) 

                                            ………………………….. 

4.Στην προμηθεύτρια εταιρεία ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 

Α.Ε.: για τις  ομάδες: 

α) Για την Oμάδα Η-Οπωροκηπευτικά μέχρι του ποσού των  2.248,61€ (ποσοστό 

έκπτωσης 13 % επί των τιμών της μελέτης). 

 

β) Για την Oμάδα Θ-Είδη Κρεοπωλείου μέχρι του ποσού των 3.135,84 € με Φ.Π.Α. 

(ποσοστό έκπτωσης 13% επί των τιμών της μελέτης). 

Γενικό σύνολο: 5.384,45 με Φ.Π. Α. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ THΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:  13.900,50 € 

 

Για τις ομάδες : 1. Β- Κατεψυγμένα ψάρια και λαχανικά, 2.  Γ-Ελαιόλαδο, 3.Η–

Οπωροκηπευτικά και 4 ομάδα Θ-Είδη Κρεοπωλείου θα ισχύσουν τα ανωτέρω ποσοστά 

έκπτωσης  στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους 

την ημέρα παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο 

πιστοποίησης τιμών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας 

της Περιφέρειας  Πελοποννήσου. 

Οι ανάδοχοι έχουν υποχρέωση να παραδώσουν τα τρόφιμα και λοιπά είδη μέσα στα 

χρονικά όρια και με τον τρόπο που θα ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης στο χώρο της 

κατασκήνωσης στο Παράλιο Άστρος. 

  Η έγκριση και διάθεση της πίστωσης  έχει γίνει με την Α.Α.Υ. 4138/11-2-19 ποσού 

74.290,43 € με Φ.Π.Α σε βάρος του Κ.Α.15.6482 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.  

   
Σε περίπτωση που ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του ηλεκτρονικού διαγωνισμού  

και η υπογραφή των συμβάσεων για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, ο Δήμος 



διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει τις πιστώσεις της απ΄ ευθείας ανάθεσης και 

αυτόματα να διακόψει τις συμβάσεις  που θα έχουν υπογραφεί  χωρίς καμία περαιτέρω 

αξίωση από τον ανάδοχο προμηθευτή. 

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 

Καραλέκα Παναγιώτα-Μαρία 

και α/α 

  

 

                                                         Χιώτη Ελένη 


