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Από τα Πρακτικά τη̋ 51η̋/2017 τακτική̋ συνεδρίαση̋ τη̋ 18-9-2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 376/2017

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 49083/15-09-2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ-ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΖΗΝΟΒΙΑΣ ΜΙΧΟΥ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΩΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ.
32714/13-06-2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ
2017-2018».
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, σήμερα 18 του μηνό̋ Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα
13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από
τη με αριθ. πρωτ: 48805/14-9-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου τη̋, η οποία επιδόθηκε και
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ 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 έξι (6) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1) Χρήστο̋ Βρεττάκο̋ (Δήμαρχο̋-Πρόεδρο̋) 2) Ελένη Καπουσίζογλου (τακτικό μέλο̋) 3) Άννα Γκρόζου
(τακτικό μέλο̋) 4) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλο̋) 5) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλο̋) και 6)
Σταυρούλα Βαρλά (αναπληρωματικό μέλο̋ στη θέση του τακτικού μέλου̋ Κυριακή̋ Ντέρου).
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1)Παναγιώτη̋ Καραγιαννίδη̋ (τακτικό μέλο̋) 2) Κωνσταντίνο̋ Κούβαρη̋ (τακτικό μέλο̋) και 3) Ζαχαρία̋
Ζούπη̋ (τακτικό μέλο̋).
Μετά τη διαπίστωση τη̋ απαρτία̋ ο Δήμαρχο̋ - Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋,
κήρυξε την έναρξη τη̋ συνεδρίαση̋, εισηγήθηκε την ένταξη του Ε.Η.Δ. θέματο̋ του στην ημερήσια διάταξη
και το σώμα ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισε την ένταξή και τη συζήτησή του ω̋ κατεπείγον.
Στη συνέχεια εισηγούμενο̋ το εκτό̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα αναφέρθηκε:
Α) στο υπ΄αριθμ. 49121/15-9-2017 έγγραφο του τμήματο̋ Προμηθειών τη̋ Διεύθυνση̋ Οικονομικών
Υπηρεσιών, το οποίο έχει ω̋ εξή̋:
Παρακαλούμε όπω̋ πάρετε απόφαση σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ των άρθρου 103 και 105 του Ν. 4412/2016
και του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 για τα ακόλουθα:
1) Tην έγκριση του υπ’ αριθ. 49083/15-09-2017 Πρακτικού Αποσφράγιση̋ – Ελέγχου Δικαιολογητικών
Κατακύρωση̋ τη̋ Επιτροπή̋ Διαγωνισμού και
2) Την ανάδειξη τη̋ εταιρεία̋ ΖΗΝΟΒΙΑΣ ΜΙΧΟΥ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ω̋ οριστικού αναδόχου και την
κατακύρωση του αποτελέσματο̋ του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτο̋ για
την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων εργαζομένων του Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ για τα έτη 2017-2018
(Αριθμ. Διακήρυξη̋ 32714/13-06-2017).
3)

Η δαπάνη θα βαρύνει του̋ Κ.Α. 10.6061.0002, 15.6061.0004, 20.6061.0004, 35.6061.0004 του
Δημοτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού έτου̋ 2017 και του αντίστοιχου̋ Κ.Α του Δημοτικού
Προϋπολογισμού Οικονομικού έτου̋ 2018
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Tο υπ΄αριθμ. 49083/15-9-2017 Πρακτικό Αποσφράγιση̋-Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωση̋ τη̋
Επιτροπή̋ Διενέργεια̋ και Αξιολόγηση̋, έχει ω̋ εξή̋:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

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 τη̋ οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 200, την
15/09/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργεια̋ και Αξιολόγηση̋ του
άρθρου 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθ. 229/2017 Απόφαση τη̋
Οικονομική̋ Επιτροπή̋ προκειμένου να προβεί στην ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ που υποβλήθηκαν στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό τη̋ υπ΄αριθ.
32714/13-06-2017 διακήρυξη̋ με τίτλο « προμήθεια γάλακτο̋ για την κάλυψη των αναγκών των
δικαιούχων εργαζομένων του Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ για τα έτη 2017-2018» και ειδικότερα
για το χρονικό διάστημα από 01/10/2017 έω̋ 30/09/2018 προϋπολογισμού ποσού € 189.133,75
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 42964 αριθμό συστήματο̋ ΕΣΗΔΗΣ, η
οποία δημοσιεύθηκε νομίμω̋ και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων,
λαμβάνοντα̋ ΑΔΑΜ «17PROC001532333»
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα ακόλουθα μέλη τη̋ επιτροπή̋:
Α. Κουβελιώτη̋ Χρήστο̋ (Κλάδου ΔΕ Εποπτών Καθαριότητα̋, Βαθ. Α΄)
Β. Καρδάση̋ Ιωάννη̋ (Κλάδου ΔΕ Δεντροκόμων-Δεντροκηπουρών, Βαθ.Α΄)
Γ. Κουθουρίδου Ησαΐα ( Κλάδου ΤΕ Εργοδηγών χωρί̋ πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ- σχεδιάστρια,Βαθ. Α’)

Ο διαγωνισμό̋ διενεργήθηκε σύμφωνα με την υπ. αριθ. 32714/13-06-2017 διακήρυξη, μέσω του Εθνικού
Συστήματο̋ Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξή̋ σύστημα) και είχε λάβει τον αύξοντα αριθμό
(α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματο̋
42964. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολή̋ των
προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 12/07/2017 και η ημερομηνία ηλεκτρονική̋ αποσφράγιση̋
των προσφορών ήταν η 18/07/2017 και ώρα 11:00 π.μ.
Στο διαγωνισμό συμμετείχαν και κατέθεσαν προσφορά οι ακόλουθοι προμηθευτέ̋:
α/α

Προμηθευτή̋

Α/Α προσφορά̋
συστήματο̋

1

ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ’’ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ’’

68557

2

ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

69699

3

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ &
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

69666

Μετά την αποσφράγιση στι̋ 18/07/2017 των δικαιολογητικών συμμετοχή̋ και των τεχνικών προσφορών η
επιτροπή Διενέργεια̋ & Αξιολόγηση̋ συνέταξε το «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ –ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1» (Αρ. πρωτ. 42052/31-07-2017), σύμφωνα με το οποίο
αποφάσισε την αποδοχή των προσφορών και των τριών εταιρειών και με την υπ΄ αριθ. 322/2017 απόφαση
τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό
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Στην συνέχεια η επιτροπή Διενέργεια̋ & Αξιολόγηση̋ συνέταξε το «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2» (Αρ. πρωτ. 45008/28-08-2017) και με την υπ΄ αριθ. 343/2017
απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και αναδείχθηκε η εταιρεία τη̋ κ.
ΖΗΝΟΒΙΑΣ ΜΙΧΟΥ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ω̋ προσωρινό̋ ανάδοχο̋. Η ανωτέρω απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋
εγκρίθηκε κοινοποιήθηκε στου̋ συμμετέχοντε̋ μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
Σε συνέχεια τη̋ υπ΄ αριθ. 343/2017 απόφαση̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋, απεστάλη στην εταιρεία τη̋ κ.
ΖΗΝΟΒΙΑΣ ΜΙΧΟΥ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, ηλεκτρονική πρόσκληση με την οποία κλήθηκε να υποβάλει
εντό̋ προθεσμία̋, δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση τη̋ σχετική̋ ειδοποίηση̋ σε αυτήν, τα
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74)
όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στο άρθρο 16 τη̋ ανωτέρω διακήρυξη̋, ω̋ αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού τη̋ παραγράφου 7 τη̋ διακήρυξη̋.
Σύμφωνα με το άρθρο 16 τη̋ διακήρυξη̋, τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα
(«προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματο̋, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται
κατά περίπτωση από αυτόν εντό̋ τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολή̋ του̋. Όταν
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Η πρόσκληση για υποβολή των κατακυρωτικών δικαιολογητικών κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο,
μέσω του ΕΣΗΔΗΣ την 06/09/2017.
Η εταιρεία τη̋ κ. ΖΗΝΟΒΙΑΣ ΜΙΧΟΥ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ απέστειλε στι̋ 08/09/2017 φάκελο με τα δικαιολογητικά
κατακύρωση̋ ο οποίο̋ έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 47195/08-09-2017.
Στην συνέχεια εστάλη στου̋ συμμετέχοντε̋ προμηθευτέ̋ έγγραφη ειδοποίηση μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με την
οποία ενημερώνονται ότι η αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωση̋ θα γίνει στι̋ 15/09/2017 και
ώρα 11:00 π.μ.
Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου και στον έλεγχο πληρότητα̋
των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με αυτόν.
Ο προσωρινό̋ ανάδοχο̋ υπέβαλλε ηλεκτρονικά την 07/09/2017 το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωση̋.
Συνεπώ̋, η κατάθεσή του̋ ήταν εμπρόθεσμη.
Η Επιτροπή προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωση̋. Τα
δικαιολογητικά που βρέθηκαν είναι τα ακόλουθα:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο προκύπτει, ότι δεν έχει ει̋ βάρο̋ του τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα τη̋ παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016 ήτοι :
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε̋
δραστηριότητε̋, παιδική εργασία και άλλε̋ μορφέ̋ εμπορία̋ ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα τη̋
υπεξαίρεση̋, τη̋ απάτη̋, τη̋ εκβίαση̋, τη̋ πλαστογραφία̋, τη̋ ψευδορκία̋, τη̋ δωροδοκία̋ και τη̋ δόλια̋
χρεοκοπία̋.
Συγκεκριμένα προσκόμισε:
1.
Αντίγραφο ποινικού μητρώου τη̋ κ. Ζηνοβία̋ Μίχου του Μιχαήλ
(2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει
ότι, είναι ενήμερο̋ ω̋ προ̋ τι̋ υποχρεώσει̋ του που αφορούν τι̋ εισφορέ̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋ (κύρια̋
και επικουρική̋)
Ειδικότερα προσκομίσθηκαν:
1.
Πιστοποιητικό ασφαλιστική̋ ενημερότητα̋ από τον ΕΦΚΑ
2.
Πιστοποιητικό ασφαλιστική̋ ενημερότητα̋ από το T.E.A.Y.E.T.
3.
Πιστοποιητικό ασφαλιστική̋ ενημερότητα̋ από το Ι.Κ.Α.
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει
ότι, είναι ενήμερο̋ ω̋ προ̋ τι̋ φορολογικέ̋ υποχρεώσει̋ του.
Ειδικότερα προσκομίσθηκε:
1. Πιστοποιητικό φορολογική̋ ενημερότητα̋ από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
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(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενό̋ η εγγραφή του σε
αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολή̋ προσφορών, και αφετέρου
ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένο̋ μέχρι την ημερομηνία υποβολή̋ του.
Ειδικότερα προσκομίσθηκε:
1.
Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών
(5) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντο̋. Για τι̋ ατομικέ̋ επιχειρήσει̋, απαιτείται υποβολή
του δελτίου αστυνομική̋ ταυτότητα̋ ή διαβατηρίου σε περίπτωση αλλοδαπών και το έγγραφο έναρξη̋
δραστηριότητα̋/επιτηδευματία (ή/και μεταβολέ̋ αυτού) από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Ειδικότερα προσκομίσθηκε:
1.
Αντίγραφο δελτίου αστυνομική̋ ταυτότητα̋ τη̋ κ. ΖΗΝΟΒΙΑΣ ΜΙΧΟΥ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
2.
Βεβαίωση τη̋ ΔΟΥ Νέα̋ Σμύρνη̋ για την έναρξη τη̋ δραστηριότητα̋ και μεταβολέ̋ αυτή̋.

Επίση̋, ο προσωρινό̋ ανάδοχο̋ κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντα̋ τον 47195/08-09-2017
αριθμό πρωτοκόλλου, φάκελο δικαιολογητικών, όπω̋ προβλέπεται στο παραπάνω άρθρο τη̋ διακήρυξη̋, ο
οποίο̋ παραδόθηκε ενσφράγιστο̋ στην Επιτροπή, κατά την έναρξη τη̋ διαδικασία̋. Συνεπώ̋, η κατάθεση
του φυσικού φακέλου είναι εμπρόθεσμη.
Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που
υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο προκύπτει, ότι δεν έχει ει̋ βάρο̋ του τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα τη̋ παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016 ήτοι:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε̋
δραστηριότητε̋, παιδική εργασία και άλλε̋ μορφέ̋ εμπορία̋ ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα τη̋
υπεξαίρεση̋, τη̋ απάτη̋, τη̋ εκβίαση̋, τη̋ πλαστογραφία̋, τη̋ ψευδορκία̋, τη̋ δωροδοκία̋ και τη̋ δόλια̋
χρεοκοπία̋.
Συγκεκριμένα προσκόμισε:
1.
Αντίγραφο ποινικού μητρώου τη̋ κ. Ζηνοβία̋ Μίχου του Μιχαήλ
(2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει
ότι, είναι ενήμερο̋ ω̋ προ̋ τι̋ υποχρεώσει̋ του που αφορούν τι̋ εισφορέ̋ κοινωνική̋ ασφάλιση̋ (κύρια̋
και επικουρική̋)
Ειδικότερα προσκομίσθηκαν:
1.
Πιστοποιητικό ασφαλιστική̋ ενημερότητα̋ από τον ΕΦΚΑ
2.
Πιστοποιητικό ασφαλιστική̋ ενημερότητα̋ από το T.E.A.Y.E.T.
3.
Πιστοποιητικό ασφαλιστική̋ ενημερότητα̋ από το Ι.Κ.Α.
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει
ότι, είναι ενήμερο̋ ω̋ προ̋ τι̋ φορολογικέ̋ υποχρεώσει̋ του.
Ειδικότερα προσκομίσθηκε:
1.
Πιστοποιητικό φορολογική̋ ενημερότητα̋ από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενό̋ η εγγραφή του σε
αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολή̋ προσφορών, και αφετέρου
ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένο̋ μέχρι την ημερομηνία υποβολή̋ του.
Ειδικότερα προσκομίσθηκε:
1.
Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών
(5) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντο̋. Για τι̋ ατομικέ̋ επιχειρήσει̋, απαιτείται υποβολή
του δελτίου αστυνομική̋ ταυτότητα̋ ή διαβατηρίου σε περίπτωση αλλοδαπών και το έγγραφο έναρξη̋
δραστηριότητα̋/επιτηδευματία (ή/και μεταβολέ̋ αυτού) από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Ειδικότερα προσκομίσθηκε:
1.
Αντίγραφο δελτίου αστυνομική̋ ταυτότητα̋ τη̋ κ. ΖΗΝΟΒΙΑΣ ΜΙΧΟΥ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
2.
Βεβαίωση τη̋ ΔΟΥ Νέα̋ Σμύρνη̋ για την έναρξη τη̋ δραστηριότητα̋ και μεταβολέ̋ αυτή̋.
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ΑΔΑ: 6ΝΒΒΩΕΣ-ΝΜΛ
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη μορφή
είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 16 τη̋ διακήρυξη̋.
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προ̋ τη Οικονομική επιτροπή να κατακυρωθεί η προμήθεια στην
εταιρεία τη̋ κ. ΖΗΝΟΒΙΑΣ ΜΙΧΟΥ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (ΑΦΜ: 067316559), οδό̋ Κοτοπούλη 7 Νέα Σμύρνη ΤΚ
17122 τηλ. 2109351039 φαξ 2109351039 γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωση̋.
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται.
Επιτροπή Διενέργεια̋ & Αξιολόγηση̋
1. Κουβελιώτη̋ Χρήστο̋
2. Καρδάση̋ Ιωάννη̋
3. Κουθουρίδου Ησαΐα
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε το Δήμαρχο-Πρόεδρο τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο Βρεττάκο
έλαβε υπόψη:
1. Tο προαναφερθέν έγγραφο
2.Τι̋ διατάξει̋ των άρθρων 103 και 105 του Ν.4412/2016
3. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010
4.Το υπ΄αριθ. 49083/15-09-2017 πρακτικό
5.Tην υπ΄αριθ. 32714/13-6-2017 διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού
και μετά από διαλογική συζήτηση ο Δήμαρχο̋-Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋
έθεσε το εκτό̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα προ̋ ψήφιση.
Κατόπιν τούτου το Σώμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει το υπ’ αριθ. 49083/15-09-2017 Πρακτικό Αποσφράγιση̋ – Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωση̋
τη̋ Επιτροπή̋ Διαγωνισμού και
Β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτο̋ για την
κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων εργαζομένων του Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ για τα έτη 2017-2018
(Αριθμ. Διακήρυξη̋ 32714/13-06-2017) και αναδεικνύει την εταιρεία ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ω̋
οριστικό ανάδοχο
Η δαπάνη θα βαρύνει του̋ Κ.Α. 10.6061.0002, 15.6061.0004, 20.6061.0004, 35.6061.0004 του
Δημοτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού έτου̋ 2017 και του αντίστοιχου̋ Κ.Α του Δημοτικού
Προϋπολογισμού Οικονομικού έτου̋ 2018
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (376).
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 19-9-2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ
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