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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟY
21Η Συνεδρίαση 14-06-2022
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 95/2022
ΘΕΜΑ: Περί εγκρίσεως των πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης
Αποτελέσματος ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο:
"Προμήθεια αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου, διάρκειας ενός (1) έτους από την
υπογραφή της σύμβασης, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου μας και τις
ανάγκες του Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Ε.ΔΗ.Κ ".
προϋπολογισμού 74.635,75 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική
Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά», καθώς και την ανάδειξη προσωρινών
αναδόχων.

Πρακτικό της με αριθμό 21ης/2022 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία διεξήχθη την 14η του μηνός ΙΟΥΝΟΥ έτους
2022 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 08:00 π. μ. μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ’
αριθμ. πρωτ. 11196/10-06-2022 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 ΔημάρχουΠροέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση πέντε (5) μέλη.
Ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
Βοσκόπουλος Χρήστος Δήμαρχος-Πρόεδρος
1. Παραγυιού Άννα
1. Τσιροζίδης Ιωάννης
1

2. Κιτσέλλης Εμμανουήλ
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος
4. Πολυχρονάκης Συμεών
5. Ζαρκαδούλας Νικόλαος(αν.μέλος)
6.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο ΔΕ Διοικητική Γραμματέα
του Δήμου Φιλοπούλου Στυλιανή.
Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος
εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της
Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. Πρωτ.: 10505/02-06-2022 εισήγηση της
αναπληρώτριας προϊσταμένης τμήματος προμηθειών-αποθήκης - διαχείρισης υλικού κ.
Καραγιώργη Αναστασίας καθώς και τα από 10/05/2022 δύο πρακτικά τα οποία έχουν
ως εξής :
Παρακαλούμε για την έγκριση των πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης
Αποτελέσματος ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο:
"Προμήθεια αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου, διάρκειας ενός (1) έτους από την
υπογραφή της σύμβασης, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου μας και τις ανάγκες
του Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Ε.ΔΗ.Κ ". προϋπολογισμού 74.635,75 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24% («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»,
καθώς και την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Καισαριανή: 30/05/2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ KΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Σήμερα την 10/05/2022 και ώρα 10:00 π.μ.
Οι πιο κάτω υπάλληλοι του Δήμου:

α) Μπουτίνος Αναστάσιος, Πρόεδρος
β) Σακελλαρίου Μήτρσα, τακτικό μέλος
γ) Μανωλοπούλου Κρινιώ , τακτικό μέλος

2

αποτελούντες την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελέσματος,
κατόπιν της αριθμ. 44/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαν στο Δημοτικό
Κατάστημα, προκειμένου να προβεί στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016,
ακολουθώντας τα εξής στάδια: Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική
Προσφορά» της Διακήρυξης 7571/19.04.2022, με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Ε.Δ.Η.Κ.» και με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάση τιμής,
εφόσον είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της
προκήρυξης.
Η Επιτροπή απέκτησε πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και συγκεκριμένα στο διαγωνισμό με συστημικό αριθμό
«158432» μέσω των κωδικών των μελών της στο σύστημα.
Η Επιτροπή, κατά τη σύνδεση της στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό «158532»,
διαπίστωσε ότι προς αξιολόγηση ήταν διαθέσιμες δύο (2) προσφορές οικονομικών
φορέων ως ακολούθως:
1o Στάδιο ελέγχου Εμπρόθεσμα έντυπα δικαιολογητικά.

α/α
1
2

Συστημικός
Αριθμός πρωτοκόλλου Δήμου
αριθμός
Καισαριανής
Προσφοράς

Υποψήφιος Ανάδοχος
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ
«GLASSCLEANING»
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΣΥΝΑΦΩΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ

8385/06.05.2022

278008

8570/10.05.2022

278679

Οι προαναφερόμενες εταιρείες κατέθεσαν πλήρες φάκελο συμμετοχής στον διαγωνισμό
σύμφωνα με τους όρους της και τα άρθρα της διακήρυξης.
2o Στάδιο ελέγχου Εγκυρότητας εγγυητικών επιστολών συμμετοχής.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Αριθμός
Προσφοράς

ΕΓΓΥΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜ
ΕΝΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΑΒΕΕ
«GLASSCLEA
NING»

278008

257,07€
ΤΑΜΕΙΟ
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΝΑΙ
ΚΑΙ
ΔΑΝΕΙΩΝ
Νο237915

3

Εγκυρότητα
Εγγυητικής
επιστολής
συμμετοχής

√

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ.
ΣΚΟΥΡΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΟ
ΕΙΔΩΝ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
& ΣΥΝΑΦΩΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ

278679

414,56€
ΤΑΜΕΙΟ
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ
ΚΑΙ
ΔΑΝΕΙΩΝ
Νο1886

ΝΑΙ

√

3o Στάδιο ελέγχου Έλεγχος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
Οι κάτωθι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν στην διαδικασία ελέγχου του Ενιαίου Έγγραφου
Προμήθειας (ΕΕΕΣ)

α/α
1
2

Υποψήφιος Ανάδοχος

ΣΥΠΛΗΡΩΣΗ ΕΕΕΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ «GLASSCLEANING
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΣΥΝΑΦΩΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ

ΟΡΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΟΡΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ

3o Στάδιο ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών

Οι κάτωθι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν στην διαδικασία ελέγχου των Τεχνικών Προδιαγραφών.






α/α

Υποψήφιος Ανάδοχος

1

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ «GLASSCLEANING

2

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΣΥΝΑΦΩΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ
ΕΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ

Στη συνέχεια η Επιτροπή εξέτασε αναλυτικά τις εγγυητικές συμμετοχής και τα
δικαιολογητικά συμμετοχής των διαγωνιζομένων (σύμφωνα με την διακήρυξη 7571),
καθώς και την τεχνική προσφορά τους σε σχέση με τις απαιτήσεις των τεχνικών
προδιαγραφών της Διακήρυξης.
Συγκεκριμένα εξετάστηκαν αναλυτικά :
Οι εγγυητικές συμμετοχής και η εγκυρότητά τους.
Τα ηλεκτρονικά αρχεία που έχουν επισυνάψει στην προσφορά τους, καθώς και αυτά που
κατατέθηκαν στην Επιτροπή με φυσικό τρόπο.
Το ηλεκτρονικό αρχείο της τεχνικής προσφοράς
Τα έντυπα που κατατέθηκαν προς την Επιτροπή από τους διαγωνιζόμενους με φυσικό τρόπο

Κατόπιν ελέγχου όλων των εγγυητικών, δικαιολογητικών και αξιολόγησης
τεχνικών προσφορών, η επιτροπή διαγωνισμού διαπίστωσε ότι οι φάκελοι των
διαγωνιζομένων ήταν πλήρεις. Κατόπιν των ανωτέρω, η επιτροπή γνωμοδοτεί για την
αποδοχή των κάτωθι φορέων ως εξής:

4

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Αριθμός
Προσφοράς

Αριθμ.Πρωτ.
Έντυπων Δικαιολ.

Συμμετοχή

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΑΒΕΕ
«GLASSCLEANING»
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΛ.
ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ &
ΣΥΝΑΦΩΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ

278008

8385/06.05.2022

ΟΜΑΔΑ: 1,2,6

278679

8570/10.05.2022

ΟΜΑΔΑ: 1,2,3,4,6

Για την ΟΜΑΔΑ 5: ΥΛΙΚΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.
Στην συνέχεια, η επιτροπή προχώρησε σε επόμενες ημέρες στην αξιολόγηση
των τεχνικών προσφορών και εξετάζοντας αναλυτικά τις προσφορές, κατέληξε
καταρχάς στη διαπίστωση τυπικού σφάλματος στη μελέτη 4592/18.03.2022 ως
κάτωθι:
1) Στην 6η σελίδα της μελέτης, περιγράφεται το προϊόν ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ WC
Λεκάνης block 1τεμ 30gr, το οποίο δεν έχει συμπεριληφθεί στους πίνακες ενδεικτικού
προϋπολογισμού της μελέτης.
2) Στα προϊόντα της ΟΜΑΔΑΣ 2:
2α) ΧΛΩΡΙΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4L. :
Ο κάθετος πίνακας ενδεικτικού προϋπολογισμού ανά διεύθυνση έχει στη στήλη είδος
(συσκευασία), και ο οριζόντιος συνολικός πίνακας ανά ομάδα έχει μονάδα μέτρησης
(τεμ.)
3)ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ 3 ΛΙΤΡΩΝ.
3α)ο κάθετος πίνακας ενδεικτικού προϋπολογισμού ανά διεύθυνση και η 6η σελίδα της
μελέτης έχει περιγραφή τεμαχίου των 2 λίτρων, και ο οριζόντιος συνολικός πίνακας
ανά ομάδα, έχει περιγραφή τεμαχίου 3 λίτρων.
4)ΛΟΣΙΟΝ ΑΛΚΟΟΛΗΣ 420ml.
4α)ο κάθετος πίνακας ενδεικτικού προϋπολογισμού ανά διεύθυνση και η 6η σελίδα της
μελέτης έχει περιγραφή 500 ml, και ο οριζόντιος συνολικός πίνακας ανά ομάδα έχει
περιγραφή 420 ml.
5)ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 54 ΜΕΖΟΥΡΕΣ (3 ΚΙΛΩΝ).
5α) ο κάθετος πίνακας ενδεικτικού προϋπολογισμού ανά διεύθυνση και η 7η σελίδα
της μελέτης έχει περιγραφή προϊόντος των 54 μεζούρες, και ο οριζόντιος συνολικός
πίνακας ανά ομάδα, έχει περιγραφή προϊόντος 45 μεζούρες.
Στη συνέχεια, η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω γνωμοδοτεί
για τη αποδοχή των κάτωθι φορέων ως εξής :
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Αριθμός
Προσφοράς

Αριθμ.Πρωτ.
Έντυπων Δικαιολ.

5

Συμμετοχή

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΑΒΕΕ
«GLASSCLEANING»
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΛ.
ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ &
ΣΥΝΑΦΩΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ

278008

8385/06.05.2022

ΟΜΑΔΑ: 1,2,6

278679

8570/10.05.2022

ΟΜΑΔΑ: 1,2,3,4,6

Για την ΟΜΑΔΑ 5: ΥΛΙΚΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, προϋπολογισμού ποσού 18.734,51€ χωρίς
ΦΠΑ δεν κατατέθηκε καμία προσφορά, επομένως ο διαγωνισμός κρίνεται άγονος ως
προς την ομάδα αυτή. Βάση του άρθρου 106 παρ. 1 του Ν.4412/2016 η Επιτροπή
προτείνει την ματαίωση του διαγωνισμού για την ομάδα 5 υλικά τροφοδοσίας και την
προσφυγή στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 παρ.1
του Ν. 4412/2016.

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε το παρόν πρακτικό την …………………
2022.
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μπουντίνος Αναστάσιος, Πρόεδρος
Σακελλαρίου Μήτρσα, τακτικό μέλος
Μανωλοπούλου Κρινιώ , τακτικό μέλος

6

30-05-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ KΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Καισαριανή: 30/052022

ο

2 ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Σήμερα την 10-05-2022 και ώρα 10:00 π.μ.
Οι πιο κάτω υπάλληλοι του Δήμου:

α) Μπουντίνος Αναστάσιος, Πρόεδρος
β) Σακελλαρίου Μήτρσα, τακτικό μέλος
γ) Μανωλοπούλου Κρινιώ, τακτικό μέλος
αποτελούντες την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελέσματος
κατόπιν της αριθμ. 44/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαν στο Δημοτικό
Κατάστημα, προκειμένου να αξιολογήσουν το ακόλουθο θέμα:
Αξιολόγηση Οικονομικών προσφορών της Διακήρυξης 7571/19.04.2022, με
τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ.
Κ.Ε.Δ.Η.Κ.» και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, βάση τιμής εφόσον είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές
και τους όρους της προκήρυξης.
Η Επιτροπή απέκτησε πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και συγκεκριμένα στο διαγωνισμό με συστημικό αριθμό
«158432» μέσω των κωδικών των μελών της στο σύστημα.
Η Επιτροπή, κατά τη σύνδεση της στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό «158432»,
ότι προς αποσφράγιση ήταν διαθέσιμες δύο (2) προσφορές οικονομικών φορέων ως
ακολούθως:
1. Εταιρεία ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ , με αριθμό ηλ/κής
προσφοράς 278008, για τις ομάδα 1 – 2 - 6 : ποσό 20.598,64€ χωρίς
ΦΠΑ.
2. Εταιρεία ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ, με αριθμό ηλ/κής προσφοράς 278679, για τις
ομάδα 1 – 2 - 3 - 4 - 6 : ποσό 39.081,81€ χωρίς ΦΠΑ.
Κατόπιν των ανωτέρω, η επιτροπή γνωμοδοτεί όπως κηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος :
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Για την ομάδα 1: ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ η εταιρεία με τίτλο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ, με ποσό προσφοράς σε ευρώ 4.627,37€ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ.
Για την ομάδα 2: ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ η εταιρεία με τίτλο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ, με ποσό προσφοράς σε ευρώ 8.624,50€ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ.
Για την ομάδα 3: ΧΑΡΤΙΚΑ η εταιρεία με τίτλο: ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ, με ποσό
προσφοράς σε ευρώ 13.366,14€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ.
Για την ομάδα 4: ΛΑΔΟΧΑΡΤΟ – ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΑ – ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΛΠ η εταιρεία με
τίτλο: ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ, με ποσό προσφοράς σε ευρώ 1.395,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ.
Για την ομάδα 6: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ η εταιρεία με τίτλο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ, με ποσό προσφοράς σε ευρώ 7.346,77€ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ.

Για την ΟΜΑΔΑ 5: ΥΛΙΚΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, προϋπολογισμού ποσού 18.734,51€ χωρίς
ΦΠΑ δεν κατατέθηκε καμία προσφορά, επομένως ο διαγωνισμός κρίνεται άγονος ως
προς την ομάδα αυτή. Βάση του άρθρου 106 παρ. 1 του Ν.4412/2016 η Επιτροπή
προτείνει την ματαίωση του διαγωνισμού για την ομάδα 5 υλικά τροφοδοσίας και την
προσφυγή στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 παρ.1
του Ν. 4412/2016.

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε το παρόν πρακτικό την 30-05-2022.
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μπουντίνος Αναστάσιος, Πρόεδρος
Σακελλαρίου Μήτρσα, τακτικό μέλος
Μανωλοπούλου Κρινιώ , τακτικό μέλος

8

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αφού έλαβε υπόψη :




Την εισήγηση της αναπληρώτριας προϊσταμένης
αποθήκης - διαχείρισης υλικού
Τα από 10/05/2022 δύο πρακτικά της επιτροπής
Την σχετική νομοθεσία

τμήματος προμηθειών-

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα πρακτικά Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Αποτελέσματος
ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: "Προμήθεια
αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου, διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή
της σύμβασης, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου μας και τις ανάγκες
του Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Ε.ΔΗ.Κ ". προϋπολογισμού 74.635,75 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24% («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική
Προσφορά» ) καθώς και την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων ως εξής :
Για την ομάδα 1: ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ η εταιρεία με τίτλο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ, με ποσό προσφοράς σε ευρώ 4.627,37€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ.
Για την ομάδα 2: ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ η εταιρεία με τίτλο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ, με ποσό προσφοράς σε ευρώ 8.624,50€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ.
Για την ομάδα 3: ΧΑΡΤΙΚΑ η εταιρεία με τίτλο: ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ, με ποσό
προσφοράς σε ευρώ 13.366,14€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ.
Για την ομάδα 4: ΛΑΔΟΧΑΡΤΟ – ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΑ – ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΛΠ η εταιρεία με
τίτλο: ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ, με ποσό προσφοράς σε ευρώ 1.395,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ.
Για την ομάδα 6: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ η εταιρεία με τίτλο: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ, με ποσό προσφοράς σε ευρώ 7.346,77€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ.

Για την ΟΜΑΔΑ 5: ΥΛΙΚΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, προϋπολογισμού ποσού 18.734,51€ χωρίς
ΦΠΑ δεν κατατέθηκε καμία προσφορά, επομένως ο διαγωνισμός κρίνεται άγονος ως
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προς την ομάδα αυτή. Βάση του άρθρου 106 παρ. 1 του Ν.4412/2016 η Επιτροπή
προτείνει την ματαίωση του διαγωνισμού για την ομάδα 5 υλικά τροφοδοσίας και την
προσφυγή στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 παρ.1
του Ν. 4412/2016.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 95/2022

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. Κιτσέλλης Εμμανουήλ
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος
4. Πολυχρονάκης Συμεών
5. Ζαρκαδούλας Νικόλαος(αν.μέλ)

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Καισαριανή
14/06/2022
Ακριβές απόσπασμα για χρήση
της υπηρεσίας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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