
 

 

 

 

 

 

  

 
Εξειδικεςμένο Κέντπο Ημέπαρ 
«Κέντπο Κοινωνικού Διαλόγος»  

 

  Αρ. Πρακτικοφ: 05 

                                                   Ακινα, 28/11/2019 

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
ΓΙΑ ΣΗ ΙΣΙΗ ΣΟΤ ΟΙΚΟΣΡΟΦΕΙΟΤ «ΑΘΗΝΑ»  

 ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΗΝ 04/2019 ΠΡΟΚΗΡ. 
 

ιμερα, 28/11/2019 και ϊρα 15:00 μ.μ. ςτα Γραφεία του Εξειδικευμζνου Κζντρου Ημζρασ – Κζντρο 

Κοινωνικοφ Διαλόγου τθσ Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. επί τθσ οδοφ Ηπείρου 41, Ακινα, ςυνιλκε θ Επιτροπι 

Διενζργειασ διαγωνιςμϊν προμθκειϊν/υπθρεςιϊν προκειμζνου για τθν αξιολόγθςθ των 

προςφορϊν ςχετικά με τθν ςίτιςθ του Οικοτροφείου «Ακθνά» / αρ. προκιρ. 04/2019. 

Η Επιτροπι αποτελείται από τουσ:  

- Παναγιώτθ Διακάκθ, ΔΕ Διοικθτικόσ 

- Μιχάλθσ Γκζρτςοσ, ΠΕ  Λογιςτισ  

- Χριςτο Βερβεροφδθ, Γενικών Κακθκόντων    

Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ ορίηεται θ κ. Σϊρου και ςε αναπλιρωςθ αυτισ ο κ. Γκζρτςοσ.  

Η κθτεία τθσ Επιτροπισ ςφμφωνα με απόφαςθ Δ.. Οκτϊβριοσ 2019 είναι ςε ιςχφ και τα Μζλθ 

ορίςτθκαν αρχικά ςφμφωνα με τθν απόφαςθ του Δ.. τθσ Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. ςτισ 10/10/2017. 

Σα μζλθ τθσ Επιτροπισ παρζλαβαν από τθν Τπεφκυνθ Διοικθτικό τθ ςχετικι προςφορά ςε κλειςτοφσ 

φακζλουσ ςυνοδευόμενο από τα ςχετικά διαβιβαςτικά για τθν εξισ κατθγορία:  

o ΙΣΙΗ ενοίκων Οικοτροφείου «Ακθνά»/ αρ. προκ. 04/2019 διάρκειασ 12 μθνών  

Η ςυμμετοχι ζχει ωσ εξισ: 

Η δθμοςιότθτα τθσ Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ αναρτικθκε ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 

ΠΕΨΑΕΕ ςτισ 12/11/2019, και κοινοποιικθκε ςτο Δευτεροβάκμιο Όργανο των Κοι..Π.Ε. Επίςθσ 

ςθμειϊνεται ςε αυτό το ςθμείο ότι υπιρχε αποδεικτικό παράδοςθσ τθσ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ςε μζλοσ του Δ.. του ΚοιΠΕ «Διάπλουσ» (εργαηόμενοσ του φορζα) το οποίο 

παραδόκθκε ςτθν επιτροπι. 

Η Επιτροπι διαγωνιςμϊν παρζλαβε ζνα και μοναδικό φάκελο από ζναν και μοναδικό προςφζροντα, 

τον Κοινωνικό υνεταιριςμό Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ (ΚοιΠΕ) «ΕΤ ΖΗΝ». Ο φάκελοσ του 

προςφζροντα ςυνοδευόταν από το ςχετικό διαβιβαςτικό με αρ. πρωτ. 613/28.11.2019 και αρ. πρωτ. 

ΠΕΨΑΕΕ 3943/28.11.2018. Ο φάκελοσ περιελάμβανε 3 υποφακζλουσ (ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτθν προκιρυξθ):  

- Τποφάκελοσ Α: Δικαιολογθτικά  

- Τποφάκελοσ Β: Σεχνικι Προςφορά  
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- Τποφάκελοσ Γ: Οικονομικι Προςφορά  

Η Επιτροπι άνοιξε αρχικά τον υποφάκελο Α και μονόγραψε και ςφράγιςε τα ςυνθμμζνα 

δικαιολογθτικά αφοφ ζκανε αποδεκτι ομόφωνα τθν Τπεφκυνθ Διλωςθ τθσ νομίμου εκπροςϊπου 

(κ. Πελαγίασ Νικολάου) με επιςυναπτόμενα τθν βεβαίωςθ οφειλϊν προσ το δθμόςιο και το ζνταλμα 

πλθρωμισ ςτθν Εκνικι Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ. Σα δφο ζγγραφα γίνονται αποδεκτά αντί του 

δικαιολογθτικοφ τθσ Φορολογικισ Ενθμερότθτασ κακϊσ πιςτοποιοφν ότι οι υποχρεϊςεισ του 

Κοι..Π.Ε. ςτθ Δ.Ο.Τ. ζχουν εξοφλθκεί μζςω παρακράτθςθσ εκκακάριςθσ απαιτιςεων από τον 

ΕΦΚΑ. τθν ςυνζχεια, πζραςε ςτο άνοιγα του υποφακζλου Β για τθν Σεχνικι προςφορά. Όλεσ οι 

ςελίδεσ μονογράφθκαν και ςφραγίςτθκαν και διαπίςτωςε τθν αρτιότθτα τθσ περιγραφισ ςφμφωνα 

με τα οριηόμενα ςτο τεφχοσ τθσ προκιρυξθσ.  

τθ ςυνζχεια και μθ ζχοντασ άλλεσ προςφορζσ, θ Επιτροπι άνοιξε τον υποφάκελο Γ: Οικονομικι 

προςφορά του προςφζροντα. Η Επιτροπι ζχοντασ ωσ γνϊμονα τθν ςυμφερότερθ τιμι διαπίςτωςε 

από τθν Οικονομικι προςφορά του προςφζροντα ότι θ προςφερόμενθ τιμι είναι ςφμφωνθ με τθν 

οριηόμενθ ςτο τεφχοσ τθσ προκιρυξθσ και υπογεγραμμζνθ από το νόμιμο εκπρόςωπο.  

Οριηόμενθ τιμι προκιρυξθσ Μζχρι 2,95 /γεφμα (προ ΦΠΑ)  

Προςφερόμενθ τιμι από 

ΚοιΠΕ ΕΤ ΖΗΝ 
2,93 / μερίδα (προ ΦΠΑ) 3,31 / μερίδα με ΦΠΑ  

Σελικό ποςό  

21.096,00€ προ ΦΠΑ (7200*2,93)  

(7200 γεφματα: 15 ζνοικοι * 2 γεφματα * 240 

θμζρεσ) 

21.096,00€ (προ 

ΦΠΑ) 

Η Επιτροπι – μθ ζχοντασ άλλθ προςφορά – και κρίνοντασ ικανοποιθτικι και μζςα ςτα τικζμενα όρια 

τθν προςφερόμενθ τιμι από τον προςφζροντα ΚοιΠΕ ΕΤ ΖΗΝ, αποδζχεται και εγκρίνει τθν 

προςφορά του ΚοιΠΕ ΕΤ ΖΗΝ και μεταβιβάηει αυτι μαηί με το ςχετικό ςυνοδευτικό υλικό τθσ 

προςφοράσ ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ ΠΕΨΑΕΕ.  

Η Επιτροπι παραδίδει το ωσ άνω πρακτικό που ζχει κζςθ ειςιγθςθσ μζςω τθσ γραμματείασ 

Διοίκθςθσ ςτο Δ.. τθσ Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.  

 

ΣΑ ΜΕΛΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

Παναγιϊτθσ Διακάκθσ 

Μιχάλθσ Γκζρτςοσ 

Χριςτοσ Βερβεροφδθσ 


