ιερα
µητροπολισ ιωαννινων
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Τὸ Μητροπολιτικὸν Συμβούλιον λαβὸν ὑπ’ ὄψιν:
α) Τὴν ἀπὸ 20ης Ἀπριλίου 2015 Εἰσηγητικὴν Ἔκθεσιν τοῦ μέλους τῆς Ἐπιτροπῆς
Παρακολούθησης τοῦ προγράμματος «σίτισης ἀστέγων καὶ ἀτόμων ποὺ διαβιοῦν σὲ
συνθῆκες οἱ ὁποῖες δὲν ἐξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινῆς σίτισης», Αἰδ.
Πρωτοπρεσβυτέρου π. Χρήστου Ἀντώνη,
β) Τὸν Ν. 590/1977 «Περὶ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»,
γ) Τὴν ἀπὸ 29ης Σεπτεμβρίου 2014 Προγραμματικὴν Σύμβασιν τῶν συμβαλλομένων
φορέων: i) Ὑπουργείου Ἐργασίας, Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως καὶ Προνοίας, ii) Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Ἰωαννίνων καὶ iii) Ἀστικῆς μὴ Κερδοσκοπικῆς Ἑταιρείας «Μέριμνα»,
δ) Τὴν ὑπ’ ἀριθ. 154/19-03-2015 πρᾶξιν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἀστικῆς μὴ
Κερδοσκοπικῆς Ἑταιρείας «Μέριμνα»,
ἀ π ο φ α σ ί ζ ε ι
τὴν Διενέργειαν Δημοσίου Τακτικοῦ Μειοδοτικοῦ Διαγωνισμοῦ διὰ τὴν
προμήθειαν τροφίμων ἀξίας ἐκατὸν πενήντα χιλιάδων (150.000,00 €) εὐρώ
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ποὺ θὰ βαρύνει τὸν κωδικὸν ἐξόδων 01.13.08 («Πρόγραμμα
Σίτισης») τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων, μὲ κριτήριον κατακυρώσεως τὸ μέγιστον
ποσοστὸν ἐκπτώσεως ἐπί τοῖς ἐκατό (%), εἰς τὴν νομίμως διαμορφουμένην, κάθε φορά,
μέσην τιμήν λιανικῆς πωλήσεως τοῦ εἴδους. Ὁ διαγωνισμὸς θὰ ἀφορᾶ τὴν προμήθειαν τῶν
κάτωθι προϊόντων:
Ὁμάδα 1: Ζωικὰ προϊόντα, κρέας καὶ προϊόντα κρέατος – «Εἴδη Κρεοπωλείου» - CPV
15100000-9,
Ὁμάδα 2: Διάφορα προϊόντα διατροφῆς – «Εἴδη Παντοπωλείου» - CPV 15800000-6 καὶ
Ὁμάδα 3: Ἀναλώσιμα ὑλικὰ τροφοδοσίας – «Συσκευασίες Διανομῆς Φαγητοῦ» - CPV
39222100-5,
κ α ὶ σ υ γ κ ρ ο τ ε ῖ
Α ) Τ ρ ι μ ε λ ῆ Ἐ π ι τ ρ ο π ὴ ν Ἔ ρ ε υ ν α ς Ἀ γ ο ρ ᾶ ς , μὲ σκοπό α) τὴν συλλογὴν τῶν
ἐνδεικτικῶν τιμῶν πώλησης τῶν προϊόντων, β) τὸν καθορισμὸν τῆς μέσης τιμῆς λιανικῆς
πώλησης τῶν προϊόντων, παρεκτὸς τῶν προϊόντων τοῦ ἐλαιολάδου καὶ ἀραβοσιτελαίου, τῶν
ὁποίων ἡ μέση τιμὴ λιανικῆς πώλησης προκύπτει νομίμως ἐκ τοῦ ἑκάστοτε ἐκδιδομένου
Δελτίου Πιστοποίησης Τιμῶν τῆς Ὑπηρεσίας Ἐμπορίου τῆς Περιφερείας Ἠπείρου γ) τὴν
σύνταξιν τεχνικῆς μελέτης καὶ ἐνδεικτικοῦ προϋπολογισμοῦ, ἔχουσα ὡς μέλη τοὺς κάτωθι:
1. Αἰδ. Πρεσβύτερον π. Χρῆστον Θεοδώρου, ἐφημέριον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς
Θεοτόκου Περιβλέπτου,
2. Αἰδ. Πρεσβύτερον π. Κωνσταντῖνον Σιόντην, ἐφημέριον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου
Νικολάου «Ἀγορᾶς»,
3. Αἰδ. Πρεσβύτερον π. Δημήτριον Σιαμάνην, ἐφημέριον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου
Νικολάου «Κοπάνων», καὶ
ὡς αναπληρωματικὸν μέλος τὸν π. Σωτήριον Κανέλην, Διάκονον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου
Νικολάου «Ἀγορᾶς»,

