
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 21/2011
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                          Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
                                                                        ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 116/2011 
Γραφείο : Οικονομικής          ΑΔΑ 4ΑΤΖΩ63-Π                     
                Επιτροπής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διενέργεια δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την 
εργασία:  Οργάνωση  και  λειτουργία   της  κατασκήνωσης  του  Δήμου  Αγίου 
Δημητρίου έτους 2011 (09.00-09.30). 

         Στον  Άγιο  Δημήτριο  και  στο Δημοτικό  Κατάστημα  σήμερα ,  στις 30 του 
μήνα  Μαΐου  έτους  2011 , ημέρα της  εβδομάδας  Δευτέρα  και  ώρα  09.00 
συνήλθε   σε   Τακτική   Συνεδρίαση   η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου    Αγίου 
Δημητρίου, ύστερα  από  την αριθμ. πρωτ:16263/43/26-05-2011  έγγραφη  πρόσκληση 
του  Προέδρου  αυτής. Η πρόσκληση επιδόθηκε  σε  κάθε  ένα  μέλος της Οικονομικής 
Επιτροπής σύμφωνα  με  τις διατάξεις του άρθρου 75 του  Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87/7-6-
10  τεύχος  Α')  με   τίτλο  :  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  απαρτία, δεδομένου  ότι  σε  σύνολο 9  μελών 
παρέστησαν στη συνεδρίαση 9 μέλη: 

                         ΠΑΡΟΝΤΑ                                     ΑΠΟΝΤΑ
1 Α. Γαβαλάς , Αντιδήμαρχος - Πρόεδρος
2 Α. Βρεττού – Αθανασιάδη , Τακτικό μέλος
3 Α. Γιωτοπούλου – Ζαφειράκου, Τακτικό μέλος 
4 Ε. Καντζέλη – Καρανικολάου , Τακτικό μέλος
5 Δ. Λούκος, Τακτικό μέλος
6 Ρ. Τζαμτζής ,  Τακτικό μέλος
7 Ν. Λαζαρόπουλος , Τακτικό μέλος
8 Δ. Μπουραντώνης, Αναπληρωματικό μέλος
9 Ν. Βρεττός, Αναπληρωματικό μέλος

         
 Ο  Αντιδήμαρχος  –  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  κος  Γαβαλάς 
Άγγελος  ,  εισηγούμενος  το  1Ο  θέμα   της  ημερήσιας  διάταξης  σχετικό  με  την 
περίληψη,    έθεσε  υπόψη  των  μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής  την  υπ'  αριθμ. 
77/2011  προηγούμενη  απόφαση  σύμφωνα  με  την  οποία  καταρτίστηκαν  οι  όροι 
διακήρυξης  διενέργειας  δημόσιου  ανοιχτού  διαγωνισμού  για  την  εργασία: 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΗΣ  ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ του  Δήμου  Αγίου 
Δημητρίου.
Την  ορισθείσα  από  τη  διακήρυξη  ώρα  09.00   η  αρμόδια  Οικονομική  Επιτροπή 
διενεργώντας  τον  διαγωνισμό  κάλεσε  όλους  τους  ενδιαφερόμενους  να  καταθέσουν 
προσφορές. 
Την 09.30 κήρυξε τη λήξη υποβολής των προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 3 των 
όρων διακήρυξης, συντάσσοντας για το σκοπό αυτό το υπ' αριθμόν 21/2011 Πρακτικό 
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Διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό οι κάτωθι:

1. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ 

η συμμετοχή  του οποίου έγινε δεκτή  σύμφωνα με το άρθρο 5 των όρων διακήρυξης 
του διαγωνισμού. 
Στη  συνέχεια  τα  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  προχώρησαν  στον  έλεγχο  των 
δικαιολογητικών   τα  οποία  βρήκαν  σύμφωνα  με  τους  όρους  διακήρυξης  του 
διαγωνισμού – άρθρο 6 “Δικαιολογητικά συμμετοχής ”. 
Ακολούθησε το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών οι οποίες έχουν ως κάτωθι: 

Α/Α ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
1  ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ 23,90€  πλέον  ΦΠΑ  13%  ανά 

παιδί την ημέρα

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  κάλεσε  τα  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  να 
αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της :
α) την υπ' αριθμ. 16/2011 μελέτη της εργασίας:  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΗ ΡΑΦΗΝΑ
β) τους όρους  διακήρυξης του διαγωνισμού έτσι  όπως αυτοί  αναφέρονται  στην υπ' 
αριθμ. 77/2011 προηγούμενη απόφασή της, 
γ) την μοναδική κατατεθείσα προσφορά της εταιρείας  ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & 
ΣΙΑ ΕΠΕ, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       

Με ψήφους 8  υπέρ και  1  λευκό (κ.  Βρεττός  διότι  είναι  υπέρ  της  λειτουργίας  της 
κατασκήνωσης από τον ίδιο το Δήμο και δεν συμφωνεί με την ιδιωτικοποίησή της)

Κατακυρώνει το διαγωνισμό για την εργασία:  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΑΓΙΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ,  στην  εταιρεία 
ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ   που προσέφερε για την εν λόγω εργασία 
(ημερήσιο πρόγραμμα επίβλεψης – απασχόλησης – σίτισης) ανά παιδί την ημέρα στην 
κατασκήνωση το ποσό των  23,90€ (είκοσι τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά) πλέον ΦΠΑ 
13% ,  σύμφωνα με την οικονομική τους προσφορά. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6483.01 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011. 
                                                                                                                                       
Η  παρούσα  απόφαση  αφού  διαβάστηκε  στα  μέλη  της  Ο.Ε.,  πήρε  αύξοντα  αριθμό 
116/30-05-2011 και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος -Αντιδήμαρχος                               Τα Μέλη
Γαβαλάς Άγγελος                                  Βρεττού- Αθανασιάδη Α.

                                                                              Γιωτοπούλου – Ζαφειράκου Α. 
                                                                        Καντζέλη- Καρανικολάου Ε.
                                                                        Λούκος Δ.
                                                                        Τζαμτζής Ρ.

Μπουραντώνης Δ. 
                                                                        Λαζαρόπουλος Ν.
                                                                       Βρεττός Ν. . 

Ακριβές  απόσπασμα
Η υπάλληλος τήρησης πρακτικών
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