
  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ    

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ αριθµ. 7/8-2-2017 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

∆ήµου Θέρµης

Αριθµ.Αποφ.  82/2017              ΘΕΜΑ :   Έγκριση  πρακτικού  ελέγχου

δικαιολογητικών  και  τεχνικών

προσφορών  για  την  εκτέλεση  της

προµήθειας  µε  τίτλο:  «Προµήθεια

τροφίµων  στα  είδη

αρτοζαχαροπλαστείου-οπωροπωλείου-

κρεοπωλείου-παντοπωλείου- γάλακτος

προσωπικού 2017-2018»

               

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Οικονοµική Υπηρεσία – Τριάδι) σή-

µερα την 8η-2-2017 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8.30 π.µ. συνεδρίασε η Οικονοµική

Επιτροπή Θέρµης µετά από την υπ’αριθ. 3566/3-2-2017 πρόσκληση συνεδρίασης

του  Προέδρου  και  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  των  άρθρων  74  και  75  του

Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Πρόγραµµα Καλλικράτης».  Αφού

διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν

παρόντα  τα  7  µέλη, δηλαδή:

          Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ    Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1.Βογιατζής ∆ηµήτριος, Πρόεδρος

2.Γκιζάρης Στέργιος

3.Καρκατζίνος Νικόλαος 1. Γεωργαλή Ζωή

4.Αναγνώστου Πασχάλης 2. Αποστόλου Στυλιανός

5.Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος

6.Πράτανος Απόστολος

7.Αγοραστούδη Ευγενία 

(αναπληρωµατικό µέλος)

                            

κηρύχτηκε από τον  Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.    

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  Πανταζή  Ιωάννα,  υπάλληλος  του  ∆ήµου

Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.
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Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο της ηµερησίας διατάξεως θέµα είπε ότι  µε την

υπ’αριθ.  432/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η εκτέλεση

της ενιαίας προµήθειας τροφίµων για το χρονικό διάστηµα από 06-07-2017 έως

05-07-2018 (σχετ. Μελέτη 32/2016), προϋπολογισµού 315.563,77€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

και 361.308,05€ (συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α.)

Σε ότι αφορά το ∆ήµο

α.  Για  την  προµήθεια  τροφίµων  για  το  κοινωνικό  πρατήριο  επί  συνόλου

157.878,41€, το ποσό των  78.939,20€ θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του 2017. Το

υπόλοιπο ποσό  των 78.939,21€  θα καλυφθεί  από  τον  προϋπολογισµό  του  οικ.

Έτους 2018 και πρέπει να υπάρξει σχετική δέσµευση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,

ότι στους προϋπολογισµούς των οικ. ετών  2017 και 2018, θα υπάρχει σχετική

πίστωση µε τα παραπάνω ποσά σε σχετικό Κ.Α. 

β.Για  την  προµήθεια  γάλακτος  προσωπικού  επί  συνόλου  59.042,50€  ο

προϋπολογισµός  του  2017  θα  επιβαρυνθεί  µε  το  ποσό  των  29.521,25€  .Το

υπόλοιπο ποσό ύψους 29.521,25€ θα καλυφθεί από τον προϋπολογισµό του οικ.

Έτους 2018 και πρέπει να υπάρξει σχετική δέσµευση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,

ότι στους προϋπολογισµούς των οικ. ετών  2017 και 2018, θα υπάρχει σχετική

πίστωση µε τα παραπάνω ποσά σε σχετικό Κ.Α. 

Με  την  ίδια  απόφαση  αποφασίστηκε  η  εκτέλεση  της  προµήθειας  µε  διεθνή

ανοικτό  ηλεκτρονικό  διαγωνισµό  µε  µερικές  προσφορές  και   κριτήριο

κατακύρωσης  την   πλέον  συµφέρουσα  από  οικονοµική   άποψη  προσφορά

αποκλειστικά βάσει τιµής  για τα τµήµατα του προϋπολογισµού της µελέτης µε

α/α  1Α,2Α,3,6,7   και  για  τα  τµήµατα  1Β,2Β,4  και  5  το  µεγαλύτερο  ποσοστό

έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή

λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από

το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της υπηρεσίας εµπορίου της

οικείας Περιφέρειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν 3438/2006

και  κατόπιν  σχετικής  απόφασης  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου.  (σχετ.  πράξη

33/2012 ,Ελ. Συν. Τµ 7) και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Στη  συνέχεια  µε  την  υπ’αριθµ.  473/2016  απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής

εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για την εκτέλεση της ανωτέρω προµήθειας

και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης.

Σε  εκτέλεση  των  ανωτέρω  εκδόθηκε  η  µε  αρ.  41075/25-11-2016  διακήρυξη

διενέργειας του διαγωνισµού 

Στη δηµοπρασία που έλαβε χώρα την  13η-1-2017 και όπως προκύπτει από το

σχετικό  πρακτικό  κατέθεσαν  ηλεκτρονικά  στην  πλατφόρµα  του  ΕΣΗ∆ΗΣ

προσφορά οι: 

Στοιχεία προµηθευτή Αριθµός προσφοράς

συστήµατος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ
48575

ΑΦΟΙ ΒΑΛΑΒΑΝΗ Ο.Ε 48897

ΚΡΙΟΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ & ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
46960

ΑΔΑ: ΩΛΩΞΩΡΣ-ΕΟΙ



  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΑΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 47326

Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 48923

ΣΙΤΙΣΗ  Α.Ε.  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ  &  ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙ∆ΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

47075

ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε. 48917

Η  επιτροπή  διενέργειας  προχώρησε  στην  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των

φακέλων των  προσφορών των συµµετεχόντων.

Κατά  τον  έλεγχο  των  δικαιολογητικών  που  ακολούθησε  στις  25-1-2017  η

επιτροπή  έκρινε  ως  αποδεκτές   τις  προσφορές  όλων  των  συµµετεχόντων  για

περαιτέρω αξιολόγηση και συγκεκριµένα:

� τη συµµετοχή της εταιρίας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ

� τη συµµετοχή της εταιρίας ΑΦΟΙ ΒΑΛΑΒΑΝΗ Ο.Ε

� τη συµµετοχή της εταιρίας ΚΡΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ & ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 

� τη συµµετοχή της εταιρίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΑΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

� τη συµµετοχή της εταιρίας Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

� τη συµµετοχή της εταιρίας ΣΙΤΙΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙ∆ΩΝ 

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 

� τη συµµετοχή της εταιρίας ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε.

καθώς  κατέθεσαν  ηλεκτρονικά  όλα  τα  απαιτούµενα  δικαιολογητικά  και

υπέβαλαν  όλα  τα  προβλεπόµενα  από  τη  διακήρυξη  δικαιολογητικά  στους

φακέλους προσφοράς που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο του ∆ήµου σύµφωνα µε

τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της σχετικής διακήρυξης.

Στη συνέχεια η Επιτροπή, προέβη στην αξιολόγηση  των τεχνικών προσφορών

και   έκρινε  ως  αποδεκτές   τις  προσφορές  όλων  των  συµµετεχόντων  και

συγκεκριµένα:  

� τη συµµετοχή της εταιρίας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ

� τη συµµετοχή της εταιρίας ΑΦΟΙ ΒΑΛΑΒΑΝΗ Ο.Ε

� τη συµµετοχή της εταιρίας ΚΡΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ & ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 

� τη συµµετοχή της εταιρίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΑΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

� τη συµµετοχή της εταιρίας Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

� τη συµµετοχή της εταιρίας ΣΙΤΙΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙ∆ΩΝ 

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 

� τη συµµετοχή της εταιρίας ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε.

καθώς κατέθεσαν τα προβλεπόµενα από το άρθρο 7 της σχετικής διακήρυξης 

δικαιολογητικά.

Με βάση τα ανωτέρω η επιτροπή γνωµοδοτεί να γίνουν αποδεκτοί για περαιτέρω

αξιολόγηση όλοι οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό.
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       Η Οικονοµική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου

το σχετικό πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού,  τις διατάξεις του

Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010 και του Ν.4412/2016  και τις σχετικές αποφάσεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    οµόφωνα

     

Εγκρίνει  το  από  13-1-2017  πρακτικό  ελέγχου  δικαιολογητικών  και  τεχνικών

προσφορών για την εκτέλεση της προµήθειας µε τίτλο: «Προµήθεια τροφίµων

στα  είδη  αρτοζαχαροπλαστείου-οπωροπωλείου-κρεοπωλείου-παντοπωλείου-

γάλακτος προσωπικού 2017-2018»  προϋπολογισµού 315.563,77€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

και 361.308,05€ (συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α.) σύµφωνα µε το οποίο

έγιναν  αποδεκτές  για  περαιτέρω  αξιολόγηση  οι  προσφορές  όλων  των

συµµετεχόντων στο διαγωνισµό και συγκεκριµένα:

� η συµµετοχή της εταιρίας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ

� η συµµετοχή της εταιρίας ΑΦΟΙ ΒΑΛΑΒΑΝΗ Ο.Ε

� τη συµµετοχή της εταιρίας ΚΡΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ & ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 

� η συµµετοχή της εταιρίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΑΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

� η συµµετοχή της εταιρίας Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

� η συµµετοχή της εταιρίας ΣΙΤΙΣΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙ∆ΩΝ 

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 

� η συµµετοχή της εταιρίας ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 82/2017

Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.

Για το  παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται  ως

εξής:

                                                                             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ                       Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

               Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ

                                                                                

      ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
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