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Από ν πξαθηθό εο κ αξηζκό 15/19-09-2022 αθηθήο λξίαεο ν Γηνηθεηθνύ κβνιίν εο Γεκνηθήο

Δπηρίξεεο Ύξεο Απνρέεο Θάν. 

Αξ. Απόαεο 172/2022 

 

ΘΔΜΑ: «Έγθξηε απζίαο αλάζεο γηα ελ

πξνκήζηα θαη όξηε πξνπιεξσκέλσλ θαξώλ

ίηεο πξνσπηθνύ, ύκσλα κ ηο ηαάμηο

ν άξζξν 328 ν Ν.4412/2016, όπσο ηρύνλ».

                    
ν Ληκέλα Θάν ήκξα ηο 19 ν κελόο πκβξίν ν ένο 2022 εκέξα εο βνκάαο Γέξα θαη ώξα

13:00 κ.κ. λήιζ  αθηθή λξίαε ν Γηνηθεηθό κβνύιην εο Γ.Δ.Τ.Α.Θ., ύξα από ελ π’ αξηζκ. 3489/30-

08-2022 έγγξαε πξόθιεε ν Πξνέξν ανύ θ. Μαλία Κσλαλίλν, πν πηόζεθ  όινο νο

κβνύινο, ν ειθξνληθό νο αρξνκίν (e-mail), ύκσλα κ ηο ηαάμηο ν άξζξν 4 ν Ν. 1069/80. Η

λξίαε πξαγκανπνηήζεθ κέσ ειηάθςεο, ύκσλα κ ηο ηαάμηο ν άξζξν 78 ν Ν. 4954/2022. Ανύ

ηαπηώζεθ όη ίααη λόκηκε απαξία, γηαί  ύλνιν έλθα (11) κιώλ κκίραλ θαη α έλθα (11) κέιε,

θεξύρζεθ από νλ Πξόξν ε έλαξμε εο λξίαεο. 

Πξόξνο: Μαλίαο Κσλαλίλνο 

Παξόλο: αιαξήο Αξγύξηνο – Βνιίεο Παλαγηώεο - σξγίν Ισάλλεο - θάγθνο Αιέμαλξνο - 

Καξαβνύδεο ιηαλόο – Κννκαλήο ώξγηνο – Λακπξηλίεο Λάκπξνο - Μαιιηαξόο σήξηνο -   νξίλεο

Ισάλλεο - Καδάξαο έξγηνο 

Απόλο: ΚΑΝΔΙ 

Απνρσξήαλο: ΚΑΝΔΙ 

ε λξίαε παξαβξέζεθ ρσξίο ηθαίσκα ςήν ε ληθή Γηζύλξηα εο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. θ. Μαύξν Αξγξή. 

Ο Πξόξνο ηεγνύκλνο ν έθαν πέκπν (-15ν-) αθηθό ζέκα εο εκξήηαο ηάαμεο αλαέξη όη πάξρη ε αλάγθε

γηα ελ πεξία έθνεο θαη ηαρίξηεο ειθξνληθώλ θαξώλ ίηεο κ ρξήε παλανξηδόκλεο θάξαο κέρξη θαη

νλ Ινύιην ν 2024, ύκσλα κ ηο λεκκέλο ρληθέο πξνηαγξαέο, νη νπνίο λάρζεθαλ θα’ αξκνγή ν

άξζξν 8 παξ. 3 εο θιαηθήο ιινγηθήο ύκβαεο Δξγαίαο σλ ξγαδνκέλσλ ηο Γ.Δ.Τ.Α. ν νπνίν νξίδαη όη

«3. Μ ελ παξνύα θιαηθή ιινγηθή ύκβαε ξγαίαο λνκνινγίαη ε θααβνιή γηα ιόγνο θνηλσληθήο

πξόλνηαο, μνκάιλεο εο ξγαηαθήο ζέεο, βιίσεο σλ όξσλ θαη σλ λζεθώλ ξγαίαο θαζώο θαη αύμεεο εο

παξαγσγηθόεαο από 01.08.2022 θαη  ήηα βάε  ξνίν αλξρόκλν ν πνό σλ 4,00 ξώ εκξείσο θαη γηα

ίθνη πέλ (25) εκέξο κεληαίσο. Τν σο άλσ ξνίν θααβάιιαη, όνλ νη αθηθέο (θαζαξέο) απννρέο ν

ξγαδνκέλν, λ πξβαίλνλ κεληαίσο ν πνό σλ 1.100,00 ξώ λπνινγηδνκέλν ν αλαινγνύλνο γηα θάζ
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ξγαδόκλν ξνίν. Γηα νλ πνινγηκό σλ πξναλαξόκλσλ απννρώλ  ιακβάλνλαη πόςε νη απννρέο γηα

πξσξηαθή ξγαία, πηιαθή θαη ινηπέο παξνρέο  ίνο. Τν παξαπάλσ πνό απνιί ελ ιάρηε βάε

πνινγηκνύ θαη πηξέπαη κ ηηθόξο κσλίο καμύ σλ πηρηξήσλ θαη σλ σκαίσλ ε πξόβιςε

ςειόξεο βάεο απννρώλ ρνξήγεεο ξνίν. Τρόλ ηάκλο ξζκίηο πηρηξεηαθώλ ιινγηθώλ

κβάσλ καμύ Δ.Ε.Υ.Α. θαη πξσνβάζκησλ σκαίσλ  ζίγνλαη».  

Οη πξνπιεξσκέλο θάξο ίηεο ζα νξίδνλαη κ ν πνό ν θάζ ηθαηνύρν αλά κήλα. 

Οη θάξο ζα πξέπη λα γίλνλαη απνθέο  θααήκαα ίηεο θαη λ ζα κπνξνύλ λα μαξγξσζνύλ κ κξεά,

 ΑΣΜ ή  κπνξηθά θααήκαα. 

ηα νο 6 ηθαηνύρνο παιιήινο εο Δπηρίξεεο θαη γηα 6 πξνπιεξσκέλο θάξο ίηεο, ν ληθηθόο

Πξνϋπνινγηκόο έρη σο μήο: 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ Ε ΕΤΡΩ

Α/Α ΠΔΡΙΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ ΚΑ Μ.Μ. ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 

ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΙ

Φ.Π.Α. 

1 ΣΡΟΦΔΙΑ 60-02     12.675,60 12.675,60 

2 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΡΣΩΝ 63-98 ΣΔΜ 6 4,00 24,00 

3 ΚΟΣΟ ΦΟΡΣΙΗ ΚΑΡΣΩΝ 63-98 ΠΟΟΣΟ 4%   507,02 

              

  ΤΝΟΛΟ         13.206,62 

  ΦΠΑ 24%         127,44 

  ΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ         13.334,06 

ν πνό ν ληθηθνύ Πξνϋπνινγηκνύ πν ανξά α ξνία κπξηιακβάλαη θαη ν ηθαηνύκλν πνό γηα ν 

κήλα  Αύγνν ν 2022.  

Γνκέλν όη ν ληθηθόο πξνϋπνινγηκόο εο πξνκήζηαο ν ζέκανο αλέξραη: α)  ν πνό σλ 12.675,60 €

πιένλ Φ.Π.Α. θαη ανξά ελ θααβνιή ν ξνίν νο ξγαδόκλνο πν ν ηθαηνύλαη έσο θαη νλ Ινύιην ν

2024, β) ν πνό σλ 24,00 €  πιένλ Φ.Π.Α., πν ανξά ε ύλαςε ύκβαεο κ ελ αλάνρν αηξία γηα ελ 

πξνκήζηα θαξώλ θαη γ) ν πνό σλ 507,02 € πιένλ Φ.Π.Α., γηα ελ παλαόξηε σλ θαξώλ ίηεο, κπνξί λα

θιί κ ε ηαηθαία εο απζίαο αλάζεο, ύκσλα κ ηο ηαάμηο ν άξζξν 328 ν    λ. 4412/2016,

όπσο ηρύνλ. 

Έρη λαρζί Σρληθή Έθζε, ε νπνία θααέζεθ ν κήκα Πξνκεζηώλ γηα ελ θθίλεε εο ηαηθαίαο. 

Κααέζεθ ν κ αξηζκ. πξσ. 3444/26-08-2022 Σθκεξησκέλν Πξσνγλέο Αίεκα, πν έιαβ ΑΓΑΜ

22REQ011165941. 

Διήζε ε Απόαε Αλάιεςεο Τπνρξέσεο ΑΑΤ 00266/26-08-2022 (ΑΓΑ: 6669ΟΔΤ-ΒΒΑ). 

Διήζε ε κ αξηζ. πξσ. 3445/26-08-2022 24ε Απόαε Έγθξηεο Πνινύο Τπνρξέσεο (ΑΓΑ: ΡΡΜΘΟΔΤ-ΑΛΒ). 

Κξηήξην θααθύξσεο ήαλ ε πιένλ κέξνα πξννξά, κόλν βάη ηκήο πί ν λόιν ν ληθηθνύ

πξνϋπνινγηκνύ νλ νπνίν λπνινγίδνλαη: α) ν πννό πξνκήζηαο πί σλ πνώλ πν ζα ηαζνύλ από ε

Γ.Δ.Τ.Α.Θ. θαη β) ν θόνο έθνεο (παλέθνεο) θαξώλ. 

ν πιαίην αό, ε Γ.Δ.Τ.Α.Θ. κ ελ κ αξηζκ. πξσ. 3446/26-08-2022 πξόθιεε θήισεο ληαέξνλνο (ΑΓΑΜ:

22PROC011149098) , θάι θάζ ληαξόκλν λα πνβάιιη νηθνλνκηθή πξννξά. 

Οηθνλνκηθέο πξννξέο θαέζαλ νη μήο: 
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1. Η αηξία HELLENIC FOOD VOUCHER SERVICES Ι.Κ.Δ. (αξηζκ. πξσ. 3486/30-08-2022) γηα ν πνό σλ

531,02 € πιένλ Φ.Π.Α. θαη 

2. Η αηξία UP HELLAS ΑΝΩΝΤΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ (αξηζκ. πξσ. 3520/31-08-2022) γηα

ν πνό σλ 433,26  € πιένλ Φ.Π.Α. 

Καη νη ύν πξννξέο θαιύπνλ ηο Σρληθέο Πξνηαγξαέο. Δπίεο, έρνλ θααζί θαη όια α ηθαηνινγεηθά πξνο

απόημε εο κε λξνκήο σλ ιόγσλ απνθιηκνύ από ηαηθαίο ύλαςεο εκνίσλ κβάσλ (παξ. 1 θαη 2

άξζξν 73 ν Ν. 4412/2016) πν δεήζεθαλ, α νπνία ίλαη πιήξε. 

ε λέρηα ν Πξόξνο θάι α κέιε λα ςείνλ ρηθά. 

Τπέξ ςήηαλ θαη α έλθα παξόλα κέιε 

Σν Γηνηθεηθό κβνύιην ιακβάλνλαο πόςε όια α αλσέξσ, θαζώο θαη ηο ηαάμηο ν άξζξν 5 ν Ν. 1069/80,

όπσο ηρύνλ, ύξα από ηαινγηθή δήεε θαη αλαιιαγή απόςσλ  

 

Α π ν  α  ί δ  η νκόσλα 

 

1. Σελ έγθξηε σλ Σρληθώλ Πξνηαγξαώλ, νη νπνίο απνινύλ αλαπόπαν κήκα εο παξνύαο

απόαεο, γηα ελ πξνκήζηα θαη όξηε πξνπιεξσκέλσλ θαξώλ ίηεο (ξνία, πννύ 12.675,60 €

πιένλ Φ.Π.Α.),  αθηθνύ πξνσπηθνύ, λνιηθά έμη αόκσλ ηθαηνύρσλ,  κ ε ηαηθαία εο απζίαο

αλάζεο. 

2. Σελ έγθξηε εο αλάζεο εο πξνκήζηαο θαη όξηεο πξνπιεξσκέλσλ θαξώλ ίηεο αθηθνύ

πξνσπηθνύ, λνιηθά έμη αόκσλ, ελ αηξία UP HELLAS ΑΝΩΝΤΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ

ΔΣΑΙΡΙΑ, κ Α.Φ.Μ. 800691552, ΓΟΤ ΦΑΔ ΑΘΗΝΩΝ θαη νηρία πηθνηλσλίαο: Γ/λε Μεξνπόισο 3

Αζήλα, ει.: 210 3210108, έλαλη ν πννύ σλ 433,26 € πιένλ Φ.Π.Α. ν νπνίν αλαιύαη: 12.675,60 €

ξνία Υ 3,3% = 418,30 + 12,00 € πξνκήζηα θαξώλ = 430,30 πιένλ Φ.Π.Α., ύκσλα κ ελ νηθνλνκηθή εο

πξννξά έσο θαη νλ Ινύιην ν 2024. 

3. Η απάλε πν πξνθαιίαη από ελ γθθξηκέλε αλάζε ζα θαιζί από ίηνο πόξνο εο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. θαη

ζα βαξύλη νλ Κ.Α. 60-02, νλ Κ.Α. 63-98 θαη νλ Κ.Α. 54-00 ν Πξνϋπνινγηκνύ μόσλ εο Δπηρίξεεο

νηθνλνκηθνύ ένο 2022. 

4. Αλάινγο πηώηο ζα γγξανύλ θαη νο Πξνϋπνινγηκνύ μόσλ εο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. ώλ 2023 θαη 2024. 

5. Δμνηννί νλ Πξόξν ν Γ.. εο Γ.Δ.Τ.Α.Θ. γηα ελ πνγξαή εο ύκβαεο.  

Η απόαε αή πήξ αξηζκό 172/2022    

                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΑ ΜΔΛΗ 

                                                                                                 αιαξήο Αξγύξηνο 

       Μαλίαο Κσλαλίλνο Βνιίεο Παλαγηώεο 

                                                                                                 σξγίν Ισάλλεο 

                                                                                                 θάγθνο Αιέμαλξνο  

                                                                                                 Καξαβνύδεο ιηαλόο 

                                                                                                 Κννκαλήο ώξγηνο 

                                                                                                 Λακπξηλίεο Λάκπξνο 

                                                                                                 Μαιιηαξόο σήξηνο  

νξίλεο Ισάλλεο
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Καδάξαο έξγηνο

      Αθξηβέο Απόπακα                                                        

       Θάνο 20-09-2022                                                                                                                                                                              

Πξόξνο ν Γηνηθεηθνύ κβνιίν       

     

      Μαλίαο Κσλαλίλνο               
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