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Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 204/2017
ΘΕΜΑ 1ο έκτακτο: Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής
Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών του Δήμου για την προμήθεια
τροφίμων του Δήμου και του νομικού προσώπου (Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.)
Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως)
σήμερα την 28η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή
και ώρα 14:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ'
αριθ. 14973/24-07-2017 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της,
προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου
επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα πέντε (5), ο κ.
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Βλάσσης
Ευάγγελος, 3.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 5.Νικολάου
Σωτήριος.
Α π ό ν τ ε ς: 1.Δόσχορης Κων/νος, 2.Γεωργίου Χαράλαμπος.
Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος
πρότεινε τη συζήτηση του θέματος «Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Επιτροπής
Διεξαγωγής Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών του Δήμου για την προμήθεια τροφίμων του
Δήμου και του νομικού προσώπου (Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.)», έκτακτα λόγω κατεπείγοντος,
προκειμένου να ολοκληρωθεί άμεσα η διαδικασία.
Η Οικονομική Επιτροπή, ομόφωνα αποφάσισε ότι καλώς συνεδριάζει έκτακτα,
αποφαινόμενη για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
75 παρ.3 του Ν. 3582/2010, περί "Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης".
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Oικονομικής
Επιτροπής τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η υπ’ αριθ. 19/2017 μελέτη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Δ/νσης
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου, η οποία
αφορά την προμήθεια τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου, γάλακτος
για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου και τροφίμων (γάλα, είδη
οπωροπωλείου, είδη κρεοπωλείου, είδη ιχθυοπωλείου, είδη αρτοποιείου) και λοιπών
αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του
Νομικού Προσώπου του Δήμου για το έτος 2017-2018, συνολικού ενδεικτικού
προϋπολογισμού #64.282,01# € και προστιθεμένου του ΦΠΑ εξ € #8.615,65# €, στο
συνολικό ποσό των #72.897,66# € και ειδικότερα:
 οι προμήθειες του κοινωνικού παντοπωλείου θα βαρύνουν τον Κ.Α. 15-6481.001
του σκέλους των εξόδων του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017 με το ποσό
των #14.452,70 # €

 η προμήθεια του γάλακτος θα βαρύνει τους δημοτικούς προϋπολογισμούς ετών
2017- 2018 με το ποσό των #32.243,42# € και με όριο πληρωμής για το 2017 το
ποσό των #15.339,75# €, το οποίο είναι εγγεγραμμένο στους Κ.Α. 15-6063.001, 206063.001, 30-6063.001, 35-6063.001 & 45-6063.001 του σκέλους των εξόδων του
δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους με τα ποσά #812,47# €, #11.484,19#
€, #1.093,84# €, #1.650,93# & #298,32# €, αντίστοιχα.
 οι προμήθειες του ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας
Αλληλεγγύης και Παιδείας «ΜΕΡΙΜΝΑ» (ΔΟΚΟΠΑΠ) θα βαρύνουν τους
προϋπολογισμούς του, ετών 2017- 2018, με το συνολικό ποσό των #26.201,54#€.
2. Η υπ’ αριθ. 88/2017 (ΑΔΑ:7ΖΥ0ΩΛ3-ΣΣ6) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την
οποία εγκρίθηκε η διενέργεια στο Δήμο μας της προμήθειας τροφίμων προς κάλυψη
των αναγκών του Δήμου και του ν.π.δ.δ., κατόπιν διεξαγωγής ηλεκτρονικού, ανοικτού
διαγωνισμού.
3. Η από 15-05-2017 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί ύψους
αδιάθετων πιστώσεων στους ανωτέρω Κ.Α. του δημοτικού προϋπολογισμού
τρέχοντος έτους.
4. Η υπ’ αριθ. 109/2017 (ΑΔΑ:7ΦΜΠΩΛ3-Ω47) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με
την οποία αφενός εγκρίθηκε η δαπάνη και δεσμεύτηκε πίστωση συνολικού ποσού
#46.696,12# € για την υλοποίηση παροχής της εν λόγω προμήθειας όσον αφορά τον
Δήμο, το οποίο κατανέμεται στα έτη 2017 & 2018 ως εξής:
 στο τρέχον οικονομικό έτος ποσό
 #14.452,70 # € για τις προμήθειες του κοινωνικού παντοπωλείου που θα
βαρύνουν τον ΚΑ 15-6481.001 του σκέλους των εξόδων του δημοτικού
προϋπολογισμού έτους 2017.
 #15.339,75# € για την προμήθεια του γάλακτος που θα βαρύνει τους Κ.Α. 156063.001, 20-6063.001, 30-6063.001, 35-6063.001 & 45-6063.001 του σκέλους των
εξόδων του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, ως όριο πληρωμής
 στο έτος 2018 ποσό #16.903,67# € για την προμήθεια του γάλακτος,
κι αφετέρου διατέθηκε πίστωση ποσών
 #14.452,70# € σε βάρος του ΚΑ 15-6481.001 του σκέλους των εξόδων του
δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017 για τις προμήθειες του κοινωνικού
παντοπωλείου,
 #15.339,75# € σε βάρος των Κ.Α. 15-6063.001, 20-6063.001, 30-6063.001, 356063.001 & 45-6063.001 του σκέλους των εξόδων του δημοτικού προϋπολογισμού
τρέχοντος έτους, ως όριο πληρωμής για το 2017, προς κάλυψη των δαπανών της εν
λόγω προμήθειας γάλακτος.
5. Η με αριθ. πρωτ. 11462/08-06-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία
καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου με α/α Α-434.
6. Η υπ’ αριθ. 16/2-07-2017 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:66ΗΨ469ΗΒ7) του
ν.π.δ.δ. του Δήμου μας "Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας,
Αλληλεγγύης & Παιδείας Δήμου Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων" (Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.), περί
διάθεσης, μεταξύ άλλων, πίστωσης ποσού 7.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 156681.014 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους, ως
όριο πληρωμής για το έτος 2017, καθώς και δέσμευσης εγγραφής πίστωσης ποσού
19.201,54 € στον προϋπολογισμό του έτους 2018, προς ολοκλήρωση της
προμήθειας τροφίμων Παιδικών Σταθμών.
7. Η με αριθ. πρωτ. 16/02-06-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του, η οποία
καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του ν.π.δ.δ. του Δήμου μας με α/α Α-1.
8. Η υπ' αριθ. 12118/16-06-2017 (ΑΔΑ:6ΞΚ7ΩΛ3-0ΗΗ) περιληπτική διακήρυξη
δημοπρασίας της εν θέματι προμήθειας και οι εφημερίδες στις οποίες δημοσιεύτηκε.
9. Η υπ' αριθ. 12118/16-06-2017 (ΑΔΑΜ:17PROC001548375) διακήρυξη δημοπρασίας
της εν θέματι προμήθειας

10. Το γεγονός ότι δεν υπεβλήθη καμία ένσταση κατά της διακήρυξης.
11. Το από 17-07-2017 (1ο) Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής για την αποσφράγιση
προσφορών & την αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών
προσφορών του οικείου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε
μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (με α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 42910), για την
εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας, από το οποίο προκύπτει ότι εμπρόθεσμα
κατατέθηκαν ηλεκτρονικά τέσσερις προσφορές μέχρι τις 12/07/2017 (καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών), ήτοι των κάτωθι:
Ονοματεπώνυμο
1.
2.
3.
4.

Ημερομηνία
υποβολής
προσφοράς

Ώρα
υποβολής
προσφοράς

Αριθμός
συστήματος

11/07/2017

22:03:10

68749

Αριθμός /ημερομηνία
πρωτοκόλλου Δήμου
για κατάθεση
Φακέλων
14339/14-7-2017

11/07/2017

12:06:08

68556

14222/12-7-2017

06/07/2017

16:58:08

69345

13956/10-7-2017

11/07/2017

10:40:20

68316

14217/12-7-2017

SKOURIAS, ANDRE, ALEXANDROS
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ,
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

οι οποίες στη συνέχεια, αφού αποσφραγίστηκαν ηλεκτρονικά, ελέγχθηκαν αφενός ως
προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής, αρχικά ηλεκτρονικά και στη συνέχεια τα
αντίστοιχα έγγραφα (υποβαλλόμενα, εμπρόθεσμα, με τις
προαναφερόμενες
αιτήσεις), και διαπιστώθηκε ότι γίνονται δεκτοί όλοι οι υποψήφιοι, κι αφετέρου ως
προς τις τεχνικές προσφορές, από τις οποίες προκύπτουν τα κάτωθι:
α/α

2.

Ονοματεπώνυμο
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ
(ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ &
ΣΥΝΑΦΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ)
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΄΄ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.΄΄

3.

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

4.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,
(ΔΙΠΛ. ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α.)

1.

ενώ δεν κατατέθηκαν
Προϋπολογισμούς.

προσφορές

α/α τμηματικών προϋπολογισμών
1ος, 2ος
3ος
1ος
1ος, 2ος, 4ος, 5ος, 8ος & 10ος

για

τους

6 ο,

7ο

&

9ο

Τμηματικούς

Κατόπιν των ανωτέρω
 γίνονται αποδεκτές οι προσφορές των υποψηφίων (με α/α)
1) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ)
2) ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΄΄ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.΄΄
4) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, (ΔΙΠΛ. ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,
Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α.)

καθότι είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης,
δεν γίνεται αποδεκτή η προσφορά της ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ με α/α 3.
διότι στο ηλεκτρονικά παραγόμενο έντυπο που αφορά τις "ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και στην στήλη "ΑΠΑΝΤΗΣΗ" για το γάλα εβαπορέ αναγράφει "ΔΕΝ
ΠΡΟΣΦΕΡΩ" ενώ το γάλα εβαπορέ συμπεριλαμβάνεται στον τμηματικό
προϋπολογισμό για τον οποίο η ίδια (επιχείρηση) δηλώνει ότι συμμετέχει.
ο διαγωνισμός απέβη άγονος για τους 6ο, 7ο & 9ο Τμηματικούς Προϋπολογισμούς.
12. Το από 27/7/2017 έγγραφο της αρμόδιας Επιτροπής προς την Οικονομική
Επιτροπή, με το οποίο αφενός διαβιβάζει τους φακέλους "Δικαιολογητικά συμμετοχής
- Τεχνική προσφορά" των υποψηφίων και το ανωτέρω πρακτικό κι αφετέρου ζητά την
έγκριση αυτού.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις του
άρθρου 72 του ν. 3852/2010, του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 καθώς και αυτές του
Ν. 4412/2016, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της,
Αποφασίζει

Ομόφωνα

1.Εγκρίνει το από 17-07-2017 (1ο) Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής για την
αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών ηλεκτρονικού
ανοικτού διαγωνισμού, που διενεργήθηκε μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (με α/α ηλεκτρονικού
διαγωνισμού συστήματος 42910), για την εκτέλεση της προμήθειας τροφίμων προς
κάλυψη των αναγκών του Δήμου και του ν.π.δ.δ. (αριθ. μελέτης 19/2017).
2.Ορίζει, ως ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών για τους 1ο,
2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 8ο & 10ο τμηματικούς προϋπολογισμούς, τη Δευτέρα 31-7-2017 και ώρα
14:00 μμ.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 361 του Ν.4412/2016 εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την
κοινοποίησή της.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 204/2017
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος

Τα Μέλη
ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος

Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σωτήριος

