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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟY 
24Η Συνεδρίαση    07-09-2020 
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 106/2020 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης 
αποτελέσματος για την προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για τους 
δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Καισαριανής και των Σχολικών του Επιτροπών 
συνολικού ποσού με Φ.ΠΑ 46.553,83€ και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.  
 

Πρακτικό της με αριθμό 24ης/2020 τακτικής συνεδρίασης  της Οικονομικής  Επιτροπής του 
Δήμου Καισαριανής, η οποία την 7η του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2020 ημέρα 
ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα  08:00 π.μ. συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με  αριθμό 
πρωτ. 8269/03-09-2020 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε 
ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και  75 
παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 
40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 
κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19,αναφορικά με την οργάνωση 
και λειτουργία των δήμων». 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Δημάρχου-Προέδρου   
παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) μέλη. 
Ονομαστικά οι:  
 
                ΠΑΡΟΝΤΑ                                                            ΑΠΟΝΤΑ    
                                                                               
Βοσκόπουλος Χρήστος  Δήμαρχος-Πρόεδρος   
1.Τσιροζίδης Ιωάννης   
2.Χατζησάββας Μηνάς  
3.Αντωνόπουλος Δημήτριος  
4. Πολυχρονάκης Συμεών  
5. Γραφίδου Γεσθημανή  
6. Παραγιού Άννα  
  
  



Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την  μόνιμη υπάλληλο του Δήμου     
Σ.Φιλοπούλου. 
 

Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος 
εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 7774/24.08.2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Τμήματος 
λογιστηρίου  κ. Σκαροπούλου Ευαγγελίας  η οποία έχει  ως εξής : 

 
 

Παρακαλούμε για την έγκριση του πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και 
αξιολόγησης αποτελέσματος για την προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για 
τους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Καισαριανής και των Σχολικών του 
Επιτροπών συνολικού ποσού με Φ.ΠΑ 46.553,83€ και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.  

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Στην Καισαριανή, στις 17.08.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ η επιτροπή διενέργειας 
Συνοπτικού Διαγωνισμού για την  “Προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος (γάλα 
ημέρας) για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Καισαριανής και των σχολικών 
επιτροπών του, διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης” προϋπολογισμού 
51.390,59€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα Καισαριανής 
προκειμένου να προχωρήσει στην διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε 
με την υπ΄αριθμ. Πρωτ. 7264\04.08.2020 Διακήρυξη του Δημάρχου. 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της επιτροπής (απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής 08\2020) ήταν τα εξής: 
                     Παρόντες 
Σώκιαλης Κώστας(τακτικό μέλος) 
Μπαλούρδος Παναγιώτης (τακτικό μέλος) 
Λιόγρης Χρήστος (αναπληρωματικό μέλος) 
 
Στην επιτροπή κατέθεσαν σφραγισμένους φακέλους προσφορών οι κάτωθι υποψήφιοι: 

Α\Α Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου 

1 ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε 

3 ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε 

4 ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ 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  
« ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 
- «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
Ένα φάκελο με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 

2 ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε Ένα φάκελο με τίτλο 
 « ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 
- «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
Ένα φάκελο με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 

3 ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε Ένα φάκελο με τίτλο 
 « ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 
- «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
Ένα φάκελο με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 

 
Η επιτροπή παρουσία των υποψηφίων προχώρησε στην αποσφράγιση τoυ υποφακέλου 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ΚΑΙ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙ
ΚΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

1 ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε ΝΑΙ ΝΑΙ 

2 ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε ΝΑΙ ΝΑΙ 
3 ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε ΝΑΙ ΝΑΙ 

 
Η επιτροπή μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών 
διαπίστωσε τα εξής: 



Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚ
Α 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

1 ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

2 ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

4 ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ 
Α.Ε 

ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ 

Στην συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης Συνοπτικού Διαγωνισμού προχώρησε στο 
άνοιγμα  και ανακοίνωση των οικονομικών προσφορών του Συνοπτικού Διαγωνισμού που 
προκηρύχθηκε με την υπ΄αριθμ. Πρωτ. 7264\04.08.2020  Διακήρυξη του Δημάρχου. 
 
Η επιτροπή έχοντας υπόψη  :  

1. την από 17/08/2020 καταχώρηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών 
προσφορών  
2. την από 17/08/2020 ολοκλήρωση ελέγχου και αξιολόγηση των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και τεχνικών προσφορών  
 

Οι οικονομικές προσφορές των  υποψηφίων  είναι οι εξής: 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ(ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ) ΠΡΟ Φ.Π.Α. 
ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε 0,80 € 

ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε 0,77€ 
ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε 0,80€ 

  
 

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι η οικονομικότερη προσφορά, βάση τιμής, είναι η 
προσφορά της ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε 

 
 
 

Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης αποτελέσματος του Συνοπτικού 
Διαγωνισμού έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω εισηγείται στην  Οικονομική 
Επιτροπή την έγκριση του ανωτέρου πρακτικού και την ανάδειξη ως 
προσωρινό ανάδοχο  την  εταιρεία  ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε 

 
 
Σώκκιαλης Κώστας                  Μπαλούρδος Παναγιώτης            Λιόγρης Χρήστος 
 
 
 
 
 
 



Ο Πρόεδρος –Δήμαρχος 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 και λαμβάνοντας υπ΄ όψιν:  

 Την εισήγηση  της Προϊσταμένης Τμήματος λογιστηρίου 
 Το πρακτικό της επιτροπής 
 Την σχετική νομοθεσία 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Την έγκριση του πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης 
αποτελέσματος για την προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για τους 
δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Καισαριανής και των Σχολικών του Επιτροπών 
συνολικού ποσού με Φ.ΠΑ 46.553,83€ καθώς και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου 
την εταιρεία ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. 

 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                             1.Τσιροζίδης Ιωάννης 
                                                                             2.Χατζησάββας Μηνάς 
                                                                             3.Αντωνόπουλος Δημήτριος 
                                                                             4. Πολυχρονάκης Συμεών  
                                                                             5. Γραφίδου Γεσθημανή 
                                                                             6. Αλεξόπουλος Σπύρος (αν. μέλος) 
                                                                              
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                                          Καισαριανή       07/09/2020 

                                                       Ακριβές απόσπασμα για χρήση 

                                                  Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
                                                                            
 
                                                                           ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  


