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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟY
11Η Συνεδρίαση / 23-04-2018
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 83/2018
ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και
αξιολόγησης για την προµήθεια γάλακτος και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
Πρακτικό της µε αριθµό 11ης/2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 23η του µηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ έτους 2018
ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα. 11.30π.µ. η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
Καισαριανής, συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα,
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 4235/ 19-04-2018 έγγραφη πρόσκληση του
∆ηµάρχου η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις
των άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , του Ν.3852/2010 , όπως ισχύει.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχουΠροέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση έξι (6) µέλη.
Ονοµαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Σταµέλος Ηλίας Πρόεδρος-∆ήµαρχος
1.Πολυχρονάκης Συµεών
2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ
3.Γεωργοπούλου Κανέλα
4.Περρής Ιωάννης
5.Κοντόσταυλος Γεώργιος
6.Καµπάκας Αντώνιος
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου
Σ.Φιλοπούλου.
Ο κ. Πρόεδρος – ∆ήµαρχος ο οποίος εισηγείται το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης
θέτει υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την µε αριθµ. πρωτ . 4592 / 1904-2018 εισήγηση της κ. Σκαροπούλου Ε. Προϊσταµένη του Τµήµατος Λογιστηρίου
του ∆ήµου η οποία έχει ως εξής:

Καισαριανή 19/04/2018
Αριθ. Πρωτ. 4592

ΕΙΣΗΓΗΓΗ
Οικον. Υπηρεσιών
ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης για την
«Προµήθεια φρέσκου παστεριωµένου
γάλακτος
(γάλα ηµέρας)
για τους
δικαιούχους εργαζοµένους του ∆ήµου Καισαριανής και των Ν.Π.∆.∆. Σχολικών
Επιτροπών, καθώς και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου»
Έχοντας υπόψη
1. Την με αριθ. Πρωτ. 5/2018 μελέτη
2. Την αριθ.51/2018 απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης και διάθεσης πίστωσης
3. Την αριθ.52/2018 απόφαση Ο.Ε. για την έγκριση των όρων διακήρυξης
4. Την με αριθ. Πρωτ. 3582/27-3-2018 διακήρυξη
5. Την με αριθ. Πρωτ. 3589/27-3-2018 περίληψη διακήρυξης
6. Το από 16/4/2018 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης
αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού
Προτείνουµε την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου για την «Προµήθεια φρέσκου
παστεριωµένου γάλακτος (γάλα ηµέρας) για τους δικαιούχους εργαζοµένους του
∆ήµου Καισαριανής και των Ν.Π.∆.∆. Σχολικών Επιτροπών, διάρκειας ενός (1) έτους
από την υπογραφή της σύµβασης» στον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΛΑΜΙΑΣ
συνολικού ποσού 29.559,60 ευρώ προ Φ.Π.Α.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Ε. ΣΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Στην Καισαριανή, στις 12/4/2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:00 π.µ η επιτροπή διενέργειας
Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την “Προµήθεια φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος (γάλα ηµέρας)
για τους δικαιούχους εργαζόµενους του ∆ήµου Καισαριανής και των Σχολικών Επιτροπών του,
διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης” προϋπολογισµού 33.402,35 €
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13% συνήλθε στο δηµοτικό κατάστηµα Καισαριανής προκειµένου να
προχωρήσει στην διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισµού που προκηρύχθηκε µε την υπ΄αριθµ. Πρωτ.
3582/27-3-2018 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι τα µέλη της επιτροπής (απόφαση
Οικονοµικής Επιτροπής 18/2018) ήταν:
Παρόντες
Καραγιώργη Αναστασία(τακτικό µέλος)
Κυπραίος Θεοφάνης(τακτικό µέλος)
Μακροπούλου Αικατερίνη(τακτικό µέλος)
Στην επιτροπή κατέθεσαν σφραγισµένους φάκελους προσφορών οι κάτωθι υποψήφιοι:
Α\Α

Ονοµατεπώνυµο Υποψηφίου

1

ΜΑΝ∆ΡΕΚΑΣ Α.Ε

2

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΑΜΙΑΣ

Στην συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των κυρίων φακέλων των προσφορών
σύµφωνα µε το άρθρο 3.1 «Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών» της διακήρυξης παρουσία
της εκπροσώπου της εταιρείας ΜΑΝ∆ΡΈΚΑΣ Α.Ε κα Πανούση Αικατερίνη .

Όλοι οι σφραγισµένοι φάκελοι των παραπάνω υποψηφίων περιείχαν:
Α\Α

Ονοµατεπώνυµο Υποψηφίου

1

ΜΑΝ∆ΡΕΚΑΣ Α.Ε

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΥΡΙΩΝ
ΦΑΚΕΛΩΝ
Ένα φάκελο µε τίτλο
« ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
Ένα φάκελο µε τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Ένα φάκελο µε τίτλο
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

2

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΛΑΜΙΑΣ

Ένα φάκελο µε τίτλο
« ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
Ένα φάκελο µε τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Ένα φάκελο µε τίτλο
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των υποφακέλων «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ΚΑΙ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και καταχώρησε τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά.
Α/Α
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1
ΜΑΝ∆ΡΕΚΑΣ Α.Ε
ΝΑΙ
ΝΑΙ
2

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΛΑΜΙΑΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Η επιτροπή κατέγραψε τα δικαιολογητικά των υποφακέλων δικαιολογητικών συµµετοχής και των
τεχνικών προσφορών και αφού προχώρησε στον έλεγχο αυτών διαπίστωσε τα εξής:
Α/Α
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1
ΜΑΝ∆ΡΕΚΑΣ Α.Ε
ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ
ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ
2
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ
ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ
ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΛΑΜΙΑΣ
Η επιτροπή αξιολόγησης Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού προχώρησε στην αποσφράγιση των σφραγισµένων
φακέλων προσφοράς των συµµετεχόντων που έγιναν αποδεκτοί και ακολούθησε η ανακοίνωση τιµών.
Οι οικονοµικές προσφορές των υποψηφίων που έγιναν αποδεκτοί είναι οι εξής:
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ(ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ)
ΠΡΟ Φ.Π.Α.
ΜΑΝ∆ΡΕΚΑΣ Α.Ε
0,85 €
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
0,85€
Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ισοτιµία οικονοµικών προσφορών.
Βάσει του άρθρου 90 παρ.1 του ν. 4412/2016 η επιτροπή διαγωνισµού απέστειλε µε ηλεκτρονικό µήνυµα
(e-mail) την υπ΄αριθµ πρωτ. 4056/12-4-2018 Πρόσκληση κλήρωσης ισότιµων προσφορών στις δύο
συµµετέχουσες εταιρείες και τις κάλεσε να παραστούν στην δηµόσια κλήρωση µεταξύ ισότιµων
προσφορών που θα διενεργηθεί στις 16/4/18 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 π.µ. στο ∆ηµαρχείο της
Καισαριανής.
Στην Καισαριανή στις 16/4/2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11.00 π.µ. η Επιτροπή διενέργειας
Συνοπτικού διαγωνισµού και αξιολόγησης αποτελέσµατος για την “Προµήθεια φρέσκου
παστεριωµένου γάλακτος (γάλα ηµέρας) για τους δικαιούχους εργαζόµενους του ∆ήµου
Καισαριανής και των Σχολικών Επιτροπών του, διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της
σύµβασης» συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα προκειµένου να προβεί σε ∆ηµόσια Κλήρωση για την
ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για τον ανωτέρω διαγωνισµό.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι τα µέλη της επιτροπής (απόφαση
Οικονοµικής Επιτροπής 18/2018) ήταν:
Παρόντες
Καραγιώργη Αναστασία(τακτικό µέλος)
Κυπραίος Θεοφάνης(τακτικό µέλος)
Μακροπούλου Αικατερίνη(τακτικό µέλος)

Οι δύο (2) συµµετέχουσες εταιρείες οι οποίες κατέθεσαν ισότιµες οικονοµικές προσφορές, είναι οι
εξής :
1. Μανδρέκας Α.Ε.
2. Αγροτικός Συνεταιρισµός Λαµίας
Επιπροσθέτως στην διεξαγωγή της ανωτέρω δηµόσιας κλήρωσης παραβρέθηκαν οι κ.κ. Μανδρέκας
Βασίλειος, εκπρόσωπος της εταιρείας Μανδρέκας ΑΕ και Καµπάνης Ιωάννης εκπρόσωπος του
Αγροτικού Συνεταιρισµού Λαµίας οι οποίοι είχαν προσκληθεί µε την υπ΄αριθµ. πρωτ.:
4056/12.04.2018 πρόσκληση της επιτροπής προκειµένου να παρακολουθήσουν την διαδικασία.
Ξεκινά η διαδικασία της κλήρωσης επιλέγοντας οµόφωνα η επιτροπή τον κ. Κυπραίο Θεοφάνη ο
οποίος καλείται να επιλέξει έναν από το σύνολο των δύο (2) κλήρων µε τα ονόµατα των εταιρειών οι
οποίες κατέθεσαν ισότιµες οικονοµικές προσφορές, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την
«Προµήθεια φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος (γάλα ηµέρας) για τους δικαιούχους
εργαζόµενους του ∆ήµου Καισαριανής και των Σχολικών Επιτροπών του, διάρκειας ενός έτους
από την υπογραφή της σύµβασης» .
Από τη διαδικασία αναδεικνύεται ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Λαµίας προσωρινός ανάδοχος για
την «Προµήθεια φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος (γάλα ηµέρας) για τους δικαιούχους
εργαζόµενους του ∆ήµου Καισαριανής και των Σχολικών Επιτροπών του, διάρκειας ενός έτους
από την υπογραφή της σύµβασης» .
Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης αποτελέσµατος του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού έχοντας υπόψη
όλα τα παραπάνω εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή την έγκριση του ανωτέρου πρακτικού και την
ανάδειξη ως προσωρινό ανάδοχο τον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΛΑΜΙΑΣ.
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 16/4/2018
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Καραγιώργη Αναστασία(τακτικό µέλος)
Κυπραίος Θεοφάνης(τακτικό µέλος)
Μακροπούλου Αικατερίνη(τακτικό µέλος)

Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η
Οικονοµική Επιτροπή.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μετά από διαλογική συζήτηση ,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης για την «Προµήθεια
φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος (γάλα ηµέρας) για τους δικαιούχους εργαζόµενους
του ∆ήµου Καισαριανής και των Σχολικών Επιτροπών του, διάρκειας ενός έτους από
την υπογραφή της σύµβασης» και ορίζει ως προσωρινό ανάδοχο τον ΑΓΡΟΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΛΑΜΙΑΣ (ποσού 29.559,60 ευρώ προ Φ.Π.Α).
.
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.Πολυχρονάκης Συµεών
2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ
3.Γεωργοπούλου Κανέλα
4. Περρής Ιωάννης
5.Κοντόσταυλος Γεώργιος
6. Καµπάκας Αντώνιος

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
Καισαριανή
24/04/2018
Ακριβές απόσπασµα για χρήση
Της υπηρεσίας
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ

ΗΛΙΑΣ

