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 Συνεδρίαση  09-08-2019 

                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 62/2019 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Αποτελέσµατος 

Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την “Προµήθεια φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος 

(γάλα ηµέρας) για τους δικαιούχους εργαζόµενους του ∆ήµου Καισαριανής και 

των σχολικών επιτροπών τους, διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της 

σύµβασης” (Φάση : ∆ικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση 

Οριστικού αναδόχου). 

 

Πρακτικό της µε αριθµό 17ης/2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  

Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 9
η
  του µηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ έτους 2019 

ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα. 11.00π.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου 

Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 

ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 8721 /05-08-2019  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 ∆ηµάρχου-

Προέδρου   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 Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το 1
ο
  θέµα της ηµερήσιας διάταξης  θέτει υπόψη 

των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την µε αρ. πρωτ. 8782 /07-08-2019 εισήγηση  

του κ. Χριστοδουλόπουλου Γεώργιου Προϊστάµενου ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 

Υπηρεσιών του ∆ήµου  η οποία έχει ως εξής: 



 
            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ:   07/08/2019 

            ∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ               ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:    8782 

    ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

            ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
   ΤΗΛ: 213.2010756 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

 

                                                                                       ΠΡΟΣ: 
                                                                                       

                                                                              ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                            
                            

  

                     

 

           Παρακαλούµε για την Έγκριση πρακτικού Επιτροπής ∆ιενέργειας και 

Αξιολόγησης  Αποτελέσµατος Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την ‘‘Προµήθεια 

φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος (γάλα ηµέρας) για τους δικαιούχους 

εργαζόµενους του ∆ήµου Καισαριανής και των σχολικών επιτροπών τους, 

διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης’’( Φάση : ∆ικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση Οριστικού αναδόχου). 

 

 

 

 

 

 

                                       Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘ/ΝΣΗΣ 

                                   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

                                      ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Α) 
Στην Καισαριανή, στις 11.07.2019, 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, διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύµβασης” 

προϋπολογισµού 41.153,58€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13% συνήλθε στο 

δηµοτικό κατάστηµα Καισαριανής προκειµένου να προχωρήσει στην διενέργεια του 

συνοπτικού διαγωνισµού που προκηρύχθηκε µε την υπ΄αριθµ. Πρωτ. 

7427\28.06.2019 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι τα µέλη της επιτροπής 

(απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 11\2019) ήταν τα εξής: 

                     Παρόντες 

Σακελλαρίου Μήτσα (τακτικό µέλος) 

Μπαλούρδος Παναγιώτης (αναπληρωµατικό µέλος) 

Λιόγρης Χρήστος (αναπληρωµατικό µέλος) 
Στην επιτροπή κατέθεσαν σφραγισµένους φακέλους προσφορών οι κάτωθι 

υποψήφιοι: 

Α\Α Ονοµατεπώνυµο Υποψηφίου 

1 ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε 

2 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 

3 ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε 

4 ΜΑΝ∆ΡΕΚΑΣ Α.Ε 

 

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 των παρόντων συµµετεχόντων εκπροσώπων 

των εταιρειών. 

Όλοι οι σφραγισµένοι φάκελοι των παραπάνω υποψηφίων περιείχαν: 

Α\Α Ονοµατεπώνυµο Υποψηφίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΥΡΙΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ 



1 ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε Ένα φάκελο µε τίτλο  

« ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

- «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Ένα φάκελο µε τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 

2 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 

Ένα φάκελο µε τίτλο 

      « ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

- «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Ένα φάκελο µε τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 

3 ΜΑΝ∆ΡΕΚΑΣ Α.Ε Ένα φάκελο µε τίτλο 

 « ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

- «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Ένα φάκελο µε τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 

4 ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε Ένα φάκελο µε τίτλο 

 « ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

- «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Ένα φάκελο µε τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 

 

 

Η επιτροπή παρουσία των υποψηφίων προχώρησε στην αποσφράγιση τoυ 

υποφακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ΚΑΙ «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

 

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙ

ΚΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

1 ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε ΝΑΙ ΝΑΙ 



2 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

ΛΑΜΙΑΣ 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

3 ΜΑΝ∆ΡΕΚΑΣ Α.Ε ΝΑΙ ΝΑΙ 

4 ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε ΝΑΙ ΝΑΙ 

 

Λόγω του προχωρηµένου της ώρας καθώς και των υπηρεσιακών υποχρεώσεων 

των µελών της επιτροπής, δεν ολοκληρώθηκε ο έλεγχος και η αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών.  

Στις 12/07/2019 η επιτροπή συνεδρίασε εκ νέου και ολοκλήρωσε τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών προσφορών 

Τα µέλη της επιτροπής ήταν: 

                     Παρόντες 

Σακελλαρίου Μήτσα (τακτικό µέλος) 

Μπαλούρδος Παναγιώτης (αναπληρωµατικό µέλος) 

Λιόγρης Χρήστος (αναπληρωµατικό µέλος) 
Η επιτροπή µετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών 

διαπίστωσε τα εξής: 

 

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚ

Α 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

1 ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ 

2 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ

Σ ΛΑΜΙΑΣ 

ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ 

4 ΜΑΝ∆ΡΕΚΑΣ 

Α.Ε 

ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ 

5 ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε Βάσει των 

οδηγιών για το 

ΤΕΥ∆ της 

Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. 

καθώς και των 

κριτηρίων 

επιλογής του 

πεδίου Γ 

<<ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ

ΚΗ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ>> 

δεν είχε 

συµπληρωθεί  

όπως αναφέρεται 

στη διακήρυξη  

παρ. 

2.2.5(ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΚΑΙ 

∆ΕΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΗΚΕ 



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ

ΚΗ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) 

 

ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ 

 

Κατά την διαδικασία της αξιολόγησης του ΤΕΥ∆ της εταιρίας ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε  

διαπιστώθηκε ότι το πεδίο Γ <<ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ>> δεν είχε συµπληρωθεί  όπως αναφέρεται στα Κριτήρια 

επιλογής παρ. 2.2.5( ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) 
 

 Έχοντας υπόψη τα παραπάνω η επιτροπή θεώρησε α) ως µη αποδεκτό το 

υποβληθέν ΤΕΥ∆ της εταιρείας ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε, και β) ως αποδεκτά τα ΤΕΥ∆ και 

τις υποβληθείσες τεχνικές προσφορές και δικαιολογητικά συµµετοχής του : 

Ι) ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ, ΙΙ) ΜΑΝ∆ΡΕΚΑΣ Α.Ε., ΙΙΙ) 

ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε 

Κατόπιν απέστειλε πρόσκληση µε fax σε όλους τους συµµετέχοντες και τους 

ενηµέρωσε ότι η νέα δηµόσια συνεδρίαση για την αποσφράγιση των 

οικονοµικών προσφορών θα γίνει στις 15/07/2019 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11 

πµ στο ∆ηµαρχιακό κατάστηµα 

 

Στην Καισαριανή, στις 15.07.2019, ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 11:00 π.µ η επιτροπή 

αξιολόγησης Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού συνήλθε στο δηµοτικό κατάστηµα 

Καισαριανής, προκειµένου να προχωρήσει στο άνοιγµα  και ανακοίνωση των 

οικονοµικών προσφορών του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού που προκηρύχθηκε µε την 

υπ΄αριθµ. Πρωτ. 7427\28.06.2019 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι τα µέλη της επιτροπής ήταν: 

                     Παρόντες 

Σακελλαρίου Μήτσα (τακτικό µέλος) 

Μπαλούρδος Παναγιώτης (αναπληρωµατικό µέλος) 

Λιόγρης Χρήστος (αναπληρωµατικό µέλος) 
Η επιτροπή έχοντας υπόψη  :  

1. την από 11/07/2019 καταχώρηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και 

τεχνικών προσφορών  

2. την από 12/07/2019 ολοκλήρωση ελέγχου και αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών προσφορών  

 

Οι οικονοµικές προσφορές των  υποψηφίων  είναι οι εξής: 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ(ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ) ΠΡΟ Φ.Π.Α. 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

ΛΑΜΙΑΣ 

0,84 € 

ΜΑΝ∆ΡΕΚΑΣ Α.Ε 0,80€ 

ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε 0,80€ 

  



Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι υπάρχει ισοτιµία στις οικονοµικές 

προσφορές, βάση τιµής, µεταξύ των : ΜΑΝ∆ΡΕΚΑΣ Α.Ε και ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε 

Β) 
Βάσει του άρθρου 90 παρ.1 του ν. 4412/2016 η επιτροπή διαγωνισµού απέστειλε µε 

FAX  την υπ΄αριθµ πρωτ. 7953/15-07-19 Πρόσκληση κλήρωσης ισότιµων 

προσφορών στις δύο συµµετέχουσες εταιρείες και τις κάλεσε να παραστούν στην 

δηµόσια κλήρωση µεταξύ ισότιµων προσφορών που θα διενεργηθεί  στις 17/07/19 

ηµέρα  Τετάρτη και ώρα 11:00 π.µ. στο ∆ηµαρχείο της Καισαριανής. 

Γ) 
Στις 17/07/2019 πραγµατοποιήθηκε η κλήρωση για την ανάδειξη προσωρινού 

ανάδοχου για την Προµήθεια φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος (γάλα ηµέρας) για 

τους δικαιούχους εργαζόµενους του ∆ήµου Καισαριανής, διάρκειας ενός έτους από την 

υπογραφή της σύµβασης, παρουσία εκπροσώπου της εταιρίας ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε , 

εκπρόσωπος της εταιρίας ΜΑΝ∆ΡΕΚΑΣ Α.Ε δεν παραβρέθηκε. Από την κλήρωση 

που πραγµατοποιήθηκε αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος η ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε . 
 

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  την ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε 

 

Κατόπιν της έγκρισης του πρακτικού από 8090/18/07/19  µε την απόφαση 

Οικονοµικής Επιτροπής αρ. 8175/19-07-2019 Ειδικό Πρωτόκολο απ. Οικονοµικης 

Επιτροπής 58 απεστάλη το υπ’ αριθµ. 8324/24/07/2019 έγγραφο πρόσκλησης για 

υποβολή δικαιολογητικών από τον Προσωρινό Ανάδοχο. 

Τα δικαιολογητικά υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα µε την αρ. πρωτ. .8595/01/08/2019. 

επιστολή. 

Ε) 

Στην Καισαριανή, στις 05/08/2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10 π.µ η 

επιτροπή αξιολόγησης Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού συνήλθε για να προχωρήσει σε 

έλεγχο των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από τον 

προσωρινό ανάδοχο «ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε» . 
 

Η Σακελλαρίου Μήτσα αντικαταστάθηκε από τον Σώκιαλη Κων/νο λόγο 

προγραµµατισµένης άδειας της.  

Παρόντες 

Σώκιαλης Κων/νος (τακτικό µέλος) 

Μπαλούρδος Παναγιώτης (αναπληρωµατικό µέλος) 

Λιόγρης Χρήστος (αναπληρωµατικό µέλος) 
 

 

 

 

Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν µέσα στον φάκελο είναι τα ακόλουθα: 
 

• Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας ΕΦΚΑ αρ. πρωτ. 304220 (ισχύει 

µέχρι 16/8/2019) 

• Ενηµερότητα ΑΑ∆Ε  αρ. πρωτ.67109536 (ισχύει 29/8/2019) 



• Ενηµερότητα ΑΑ∆Ε διπλότυπο από taxis  α/α 3450 

• Ποινικό Μητρώο αρ. πρωτ. 12962/16.7.2019  

• Ποινικό Μητρώο αρ. πρωτ. 12963/16.7.2019 

• Ποινικό Μητρώο αρ. πρωτ. 12964/16.7.2019 

• Ποινικό Μητρώο αρ. πρωτ. 12965/16.7.2019 

• Ποινικό Μητρώο αρ. πρωτ. 12966/16.7.2019 

• Καταστατικό Αγροτικής εταιρικής σύµπραξης-Βιοµηχανία γάλακτος 

Τρικάλων-τρικκη Α.Ε αριθµ. Πρωτ. :258938.366712 27/09/2015 

• Επιµελητήριο Τρικάλων Γ.Ε.Μ.Η , Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης 

Αρ. Πρωτ: 868050.1256210 25/07/2019 

• Επιµελητήριο Τρικάλων Γ.Ε.Μ.Η , Γενικό πιστοποιητικό Αρ.Πρωτ: 

868050.1256209/25/07/2019 

• Υπουργείο εργασιας Κοινωνικης Ασφαλισης & Κοινωνικής Αλληλεγύης 

Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας Αρ. Πρωτ. 82833-2018/10032/12-03-218. 

• Ενορκη  Βεβαίωση Αριθµός 1113 

• ΦΕΚ  13220/19-11-2012 

• Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Τρικάλων αρ. πρωτ. 2949/18-07-2019 

• Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Τρικάλων αρ. πρωτ. 2950/18-07-2019 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση ΙΑΚΩΒΑΚΗ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 29/07/2019 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση ΙΑΚΩΒΑΚΗ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 29/07/2019 

• Υπεύθυνη ∆ήλωση ΙΑΚΩΒΑΚΗ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 29/07/2019 

•  Επιµελητήριο Τρικάλων Πιστοποιητικό 171/14/01/2019 

• Πιστοποιητικό αρ. 10048616 ισχύς έως 4/12/2020 ISO 22000-0028880:2005 

Lloyds΄Register 

• Πιστοποιητικό αρ.10126400 ισύς έως 04/12/2020 ISO 9001-0028882:2015  

• Lloyds΄Register 

 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι όλα υποβλήθηκαν σύµφωνα 

µε τις απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης αρ. πρωτ. 7427/28.06.2019 άρθρο 3.2, και 

κατόπιν αυτού  η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης αποτελέσµατος του 

Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού διαβιβάζει τον φάκελο του ∆ιαγωνισµού στην 

Οικονοµική Επιτροπή και εισηγείται την έγκριση του παρόντος συνολικού 

πρακτικού και την κατακύρωση της σύµβασης στον προσωρινό ανάδοχο, µε 

την επωνυµία «ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε».  
Καισαριανή 05/08/2019 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Σώκιαλης Κων/νος (τακτικό µέλος) 

Μπαλούρδος Παναγιώτης (αναπληρωµατικό µέλος) 

Λιόγρης Χρήστος (αναπληρωµατικό 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 Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Αποτελέσµατος 

Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την “Προµήθεια φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος 

(γάλα ηµέρας) για τους δικαιούχους εργαζόµενους του ∆ήµου Καισαριανής και 

των σχολικών επιτροπών τους, διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της 

σύµβασης” (Φάση : ∆ικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση 

Οριστικού αναδόχου). Και  κατακυρώνει ως οριστικό  ανάδοχο, την εταιρεία µε την 

επωνυµία  «ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε».  

 

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       09/08/2019 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

 

                                                  Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

                                                                         ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ 
 

 

 

 


