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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ –ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
---------------

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Κερατσίνι: 4/12/2018
Αριθ. πρωτ.: 49221

Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Από τα Πρακτικά της 60ης/2018 τακτικής συνεδρίασης της 03-12-2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 473/2018

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
(ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 3) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 37624/20-09-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ &
ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019».
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 3 του μηνός Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με
αριθ. πρωτ: 48511/29-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν
παρόντα στη συνεδρίαση πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1) Χρήστος Βρεττάκος (Πρόεδρος-Δήμαρχος), 2) Ελένη Καπουσίζογλου (Αντιπρόεδρος), 3) Άννα Γκρόζου
(τακτικό μέλος), 4) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλος), και 5) Κωνσταντίνος Κούβαρης (τακτικό μέλος).
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1) Κυριακή Ντέρου (τακτικό μέλος), 2) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλος) 3) Παναγιώτης Καραγιαννίδης
(τακτικό μέλος) και 4) Γεώργιος Καλαμαράς (τακτικό μέλος).
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος,
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια εισηγούμενος το 2ο ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στο υπ΄αριθ. 48931/30-11-2018
έγγραφο του τμήματος Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών το οποίο έχει ως εξής:
Παρακαλούμε όπως πάρετε απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 & 105 του Ν. 4412/2016 και
του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 για τα ακόλουθα:
A) Tην έγκριση του υπ’ αριθ. 48474/29-11-2018 Πρακτικού Αποσφράγισης – Ελέγχου Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης (Πρακτικό υπ΄ αριθ. 3) της Επιτροπής Διαγωνισμού
Β) Tην ανάδειξη της εταιρείας ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ με δ.τ. ’’ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ’’ ως αναδόχου του
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων της υπ΄αριθ. 37624/20-09-2018 διακήρυξης με τίτλο
«προμήθεια γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων εργαζομένων του ΚερατσινίουΔραπετσώνας & των Ν.Π.Δ.Δ. για τα έτη 2018-2019»
Γ) Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. 10.6061.0003, 15.6061.0005, 20.6061.0005, 35.6061.0005 του
δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και τους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς Κ.Α. εξόδων
του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ & ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
(του άρθρου 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016)
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3
Στο Κερατσίνι και στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 200, στις
26/11/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του
άρθρου 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθ. 400/2018 Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ που υποβλήθηκαν στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ΄αριθ. 37624/20-09-2018
διακήρυξης με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων
εργαζομένων του Κερατσινίου-Δραπετσώνας & των Ν.Π.Δ.Δ. για τα έτη 2018-2019»
προϋπολογισμού ποσού € 190.621,96 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%) η οποία έλαβε τον α.α.
64150 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ «18PROC003715345»
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα ακόλουθα μέλη της επιτροπής:
Α. Εσεπενόγλου Δημήτριος (Κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, Βαθ. Β΄)
Β. Καρδάσης Ιωάννης (Κλάδου ΔΕ Δεντροκόμων-Δεντροκηπουρών, Βαθ.Α΄)
Γ. Σαβόπουλος Στέφανος ( Κλάδου ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας, Βαθ. Α΄)
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την υπ. αριθ. 37624/20-09-2018 διακήρυξη, για την «Προμήθεια γάλακτος
για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων εργαζομένων του Κερατσινίου-Δραπετσώνας & των Ν.Π.Δ.Δ.
για τα έτη 2018-2019» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής :
Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε
αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει
τον αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 64150. Η καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 15/10/2018 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών έγινε στις 19/10/2018 και ώρα 11:00 π.μ.
Στο διαγωνισμό συμμετείχαν και κατέθεσαν προσφορά οι ακόλουθοι προμηθευτές:
α/α

Προμηθευτής

Α/Α προσφοράς
συστήματος

1

ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ με δ.τ. ’’ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ’’

113026

2

ΜΙΧΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ

113697

Μετά την αποσφράγιση στις 19/10/2018 των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών η
Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης συνέταξε το «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
– ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 1» (Αρ. πρωτ. 42091/23-10-2018).
Στην συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης συνέταξε το «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 2» (Αρ. πρωτ. 43023/30-10-2018)
Τα ανωτέρω πρακτικά εγκρίθηκαν με την υπ΄ αριθ. 444/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και
αναδείχθηκε η εταιρεία ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ με δ.τ. ’’ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ’’ ως προσωρινός ανάδοχος.
Η ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κοινοποιήθηκε στις 08/11/2018 σε όλους τους συμμετέχοντες
μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
Σε συνέχεια της υπ΄ αριθ. 444/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, απεστάλη στις 19/11/2018 στην
εταιρεία ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ με δ.τ. ’’ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ’’, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, ηλεκτρονική πρόσκληση με
την οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσμίας, δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδοποίησης σε αυτήν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του
ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στο άρθρο 16 της ανωτέρω διακήρυξης,
ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και για την πλήρωση των κριτηρίων
2
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ποιοτικής επιλογής.
Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους, δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών,
θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός ενενήντα (90) ημερών που προηγούνται της
ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται
για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός ενενήντα (90) ημερών που
προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης.
Σύμφωνα με το άρθρο 16 της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα
(«προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Η εταιρεία ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ με δ.τ. ’’ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ’’ απέστειλε στις 21/11/2018 φυσικό φάκελο
με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ο οποίος έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 47216/21-11-2018.
Στην συνέχεια εστάλη στους συμμετέχοντες προμηθευτές έγγραφη ειδοποίηση μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με την οποία
ενημερώνονται ότι η ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης θα γίνει στις 26/11/2018 και
ώρα 11:00 π.μ.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε ηλεκτρονικά στις 19/11/2018 το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Συνεπώς, η κατάθεσή τους ήταν εμπρόθεσμη.
Η Επιτροπή προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Τα
δικαιολογητικά που βρέθηκαν είναι τα ακόλουθα:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα οποία προκύπτει,
ότι δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της
παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι :
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεοκοπίας.
Συγκεκριμένα προσκομίσθηκαν:
1. Αντίγραφα ποινικού μητρώου του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και των υπολοίπων μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό, από τα οποία διαπιστώθηκε ότι για κανένα
από τα ανωτέρω μέλη δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα
από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016
(2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι,
είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής)
Ειδικότερα προσκομίσθηκαν:
1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου υποχρεούται να καταβάλλει
εισφορές.
2. Κατάσταση προσωπικού
3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΕΦΚΑ τ. ΙΚΑ -ΕΤΑΜ
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι,
είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
Ειδικότερα προσκομίσθηκε:
1. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
(4) Ένορκη βεβαίωση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου με την οποία Δηλώνεται ότι δεν έχουν
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας
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που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες
ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.
Σύμφωνα με το έγγραφο Α.Π.: ΕΣ-334130-2017/10001 του ΣΕΠΕ, όπου δηλώνεται ότι εφαρμόζονται οι διατάξεις
της παρ. 2 του αρ. 80 του Ν. 4412/2016.
(5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σε αυτό
και το ειδικό επάγγελμά του, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και αφετέρου ότι
εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την ημερομηνία υποβολής του.
Ειδικότερα προσκομίσθηκε:
1. Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου Κορινθίας
(6) Νομιμοποιητικά έγγραφα του συμμετέχοντος, όπου προκύπτει τόσο ο νόμιμος εκπρόσωπος της
εταιρείας (π.χ. ΦΕΚ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του, κωδικοποιημένο ισχύον καταστατικό, στοιχεία από το
Γ.Ε.Μ.Η. κτλ. ανάλογα με τη μορφή της εταιρείας).
Ειδικότερα προσκομίσθηκαν:
1. Το σύνολο των ανωτέρω ζητούμενων δικαιολογητικών
Στην συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φυσικού φακέλου που προσκομίσθηκε στο
πρωτόκολλο του Δήμου και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που
βρέθηκαν μέσα στο φάκελο είναι τα αναφερόμενα που υποβλήθηκαν και ηλεκτρονικά και τα οποία
αναφέρθηκαν αναλυτικά ανωτέρω.
Tα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη μορφή είναι πλήρη και σύμφωνα με τα
όσα προβλέπει το άρθρο 16 της διακήρυξης.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης ,προτείνει προς τα Μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 103 & 105 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 72 του
Ν. 3852/2010, τα ακόλουθα:
Την ανάδειξη της εταιρείας ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ με δ.τ. ’’ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ’’ (ΑΦΜ:
093252125), οδός 80ο ΧΛΜ Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΚ 20100 Κόρινθος τηλ. 2741083535 φαξ
2741072455 ως οριστικού αναδόχου του διαγωνισμού της υπ΄αριθ. 37624/20-09-2018 διακήρυξης με
τίτλο «Προμήθεια γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων εργαζομένων του
Κερατσινίου-Δραπετσώνας & των Ν.Π.Δ.Δ. για τα έτη 2018-2019», ως ακολούθως:
Α/Α
1

ΕΙΔΟΣ (Περιγραφή)
Γάλα με 3,5%
και 1,5% λιπαρά

Μονάδα

Ποσότητα (λίτρα)

Τιμή Μονάδος

Λίτρα

168.692

0,85 €

Σύνολο
143.388,20

ΦΠΑ 13%

18.640,47

Γενικό Σύνολο

162.028,67

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται.
Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης: 1. Εσεπενόγλου Δημήτριος, 2. Καρδάσης Ιωάννης, 3. Σαβόπουλος
Στέφανος
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο - Πρόεδρο κ. Χρήστος Βρεττάκο έλαβε υπόψη:
1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το άρθρο 103 & 105 του Ν. 4412/2016
3. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010
4. Την υπ΄αριθ. 37624/20-09-2018 διακήρυξη
5. Την υπ΄ αριθ. 444/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
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και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος-Δήμαρχος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος
έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.
Κατόπιν τούτου το Σώμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
A) Εγκρίνει το υπ’ αριθ. 48474/29-11-2018 Πρακτικό Αποσφράγισης – Ελέγχου Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης (Πρακτικό υπ΄ αριθ. 3) της Επιτροπής Διαγωνισμού
Β) Αναδεικνύει την εταιρεία ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ με δ.τ. ’’ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ’’ (ΑΦΜ:
093252125), οδός 80ο ΧΛΜ Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΚ 20100 Κόρινθος τηλ. 2741083535 φαξ
2741072455 ως οριστικό ανάδοχο του διαγωνισμού της υπ΄αριθ. 37624/20-09-2018 διακήρυξης με τίτλο
«Προμήθεια γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων εργαζομένων του
Κερατσινίου-Δραπετσώνας & των Ν.Π.Δ.Δ. για τα έτη 2018-2019», ως ακολούθως:
Α/Α
1

ΕΙΔΟΣ (Περιγραφή)
Γάλα με 3,5%
και 1,5% λιπαρά

Μονάδα

Ποσότητα (λίτρα)

Τιμή Μονάδος

Λίτρα

168.692

0,85 €

Σύνολο
143.388,20

ΦΠΑ 13%

18.640,47

Γενικό Σύνολο

162.028,67

Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. 10.6061.0003, 15.6061.0005, 20.6061.0005, 35.6061.0005 του
δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και τους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς Κ.Α. εξόδων
του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (473)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 04-12-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ
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