INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

1

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.02.13 12:30:41
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 653ΥΩΚ9-27Σ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 5/12-02-2019
Αριθ.Αποφ. 34/2019
ΘΕΜΑ: Περί έγκρισης 1ου & 2ου σταδίου ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης
αναδόχου της προμήθειας τροφίμων 2019-2020, του Δήμου Μονεμβασίας.
Στους Μολάους, σήμερα την

12-02-2019

ημέρα Τρίτη

και ώρα 10:30 π.μ. στο

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1641/07-02-2019 πρόσκληση του
Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του
Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(πρόεδρος)

Σουρλάς Ιωάννης

2) Κόκκορης Παναγιώτης
3) Κολλιάκος Ιωάννης
4) Καλογερίνης Ηλίας
5) Χριστάκος Σταύρος
6) Αναγνωστοπούλου Ελένη

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.
Τα τακτικά μέλη με την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση απουσίας
τους να ενημερώσουν τα αναπληρωματικά μέλη για τη νόμιμη αναπλήρωσή τους, τα
οποία δεν παρευρέθησαν.
Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη
των μελών της τα εξής:


Την αριθ. 7/2019

απόφαση της Ο.Ε. με την οποία καθορίστηκαν οι όροι

δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο << Προμήθεια τροφίμων 2019-2020>>
συνολικού προϋπολογισμού 82.923,37 € μαζί με τον Φ.Π.Α.
 Την υπ΄αριθ. Πρωτ. 660/15-01-2019 διακήρυξη του διαγωνισμού
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 Κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού που διενεργήθηκε μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr , του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) , ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, ημέρα
Τρίτη (12-02-2019), η οποία προέβη στην αποσφράγιση των ηλεκτρονικών
υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική προσφορά» έλαβαν μέρος η
επιχείρηση ΑΙΑΝΤΑΣ –ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ Α.Ε (Βασιλικών 6 & Ευδόξου ,ΠειραιάςΤΚ 18540 & ΑΦΜ 081808560).
Από το έλεγχο της προσφοράς διαπιστώθηκαν τα εξής:
Στοιχεία επιχείρησης

Παρατηρήσεις

ΑΙΑΝΤΑΣ - ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ Α.Ε
Η προσφορά είναι πλήρης και περιέχει τα οριζόμενα από τη διακήρυξη

Βασιλικών 6 & Ευδόξου,
Πειραιάς

δικαιολογητικά συμμετοχής και στοιχεία τεχνικής προσφοράς.

ΤΚ 185 40, Α.Φ.Μ 081808560
Η επιχείρηση υπέβαλε εμπρόθεσμα στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του
Δήμου φάκελο με τα δικαιολογητικά, κατά τα οριζόμενα στην αριθ.
56902/215/2.6.2017 (ΦΕΚ 1924/Β): Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας

του

Εθνικού

Συστήματος

Ηλεκτρονικών

Δημοσίων

Συμβάσεων» και στην παρ. 2.4.2.5 της διακήρυξης, όπως περιγράφονται
στον παρακάτω πίνακα:.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Tυποποιημένο
έντυπο υπεύθυνης
δήλωσης
(Τ.Ε.Υ.Δ)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(περιγραφή στον κατάλογο
προσφοράς)
Τεχνική προσφορά

Φύλλο Συμμόρφωσης
Εγγυητική επιστολή
συμμετοχής αριθ.
774731/7.2.2019  Πιστοποιητικό Εμπορικού &
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
ποσού ευρώ
Πειραιώς
-267,36 Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ
 Πιστοποιητικό εκπροσώπησης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
(αντιστοιχία με τα απαιτούμενα στη
διακήρυξη – παρ.2.4.3)
Kατάσταση των προσφερόμενων ειδών
που θα αναφέρεται η εμπορική
ονομασία του κάθε είδους καθώς και ο
κατασκευαστής/ παραγωγός αυτού
To φύλλο συμμόρφωσης που
παρατίθεται ως παράρτημα στην
παρούσα
(Βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV)
Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου
του κράτους εγκατάστασης.
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ΓΕΜΗ
 Άδεια λειτουργίας επιχείρησης
(Κ-432/22.2.2011)
 Άδεια λειτουργίας επιχείρησης
(4035/2011)
 Έγκριση ΕΦΕΤ 14841/2018
Στοιχεία καταλληλότητας
οχημάτων (άδειες κυκλοφορίας,
βεβαιώσεις κατά;λληλότητας)

Άδεια λειτουργίας της επιχείρησής
τους, η οποία εκδίδεται από τις
εκάστοτε αρμόδιες αρχές.
Βεβαίωση καταλληλότητας του
οχήματος (π.χ άδεια κυκλοφορίας
οχήματος/ψυγείου ή άλλο ισοδύναμο
έγγραφο, για τα τρόφιμα που η
μεταφορά τους απαιτεί ψυκτικό
θάλαμο.

Καταστατικό επιχείρησης
Πιστοποιητικό ISO 220000-2005
προμηθευτή
Πιστοποιητικό ISO παραγωγών

Η Επιτροπή μετά τις ανωτέρω διαπιστώσεις και την αξιολόγηση των αναρτημένων
δικαιολογητικών κάνει δεκτή την προσφορά της επιχείρησης ΑΙΑΝΤΑΣ - ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ
Α.Ε –Βασιλικών 6 & Ευδόξου, Πειραιάς – ΤΚ 185 40, Α.Φ.Μ 081808560, κρίνοντας ότι
πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού.
Ακολούθως η Επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς της
επιχείρησης ΑΙΑΝΤΑΣ - ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ Α.Ε –Βασιλικών 6 & Ευδόξου, Πειραιάς – ΤΚ
185 40, Α.Φ.Μ 081808560, συνέκρινε αυτή με το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών της
μελέτης και διαπίστωσε ότι αυτή πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τις τεχνικές
προδιαγραφές των τευχών του διαγωνισμού (αριθ. 1/2.1.2019) και καλύπτουν τις
ζητούμενες ποσότητες των ειδών για τις ομάδες:

ΟΜΑΔΕΣ
ΟΜΑΔΑ 9 - ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΟΛΑΩΝ)
ΟΜΑΔΑ 14 - ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΠΑΔ/ΚΩΝ)
ΟΜΑΔΑ 19 - ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ)
ΟΜΑΔΑ 38 - ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - Δ.Ε
ΑΣΩΠΟΥ)
ΟΜΑΔΑ 39 - ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - Δ.Ε
ΒΟΙΩΝ)
ΟΜΑΔΑ 40 - ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - Δ.Ε
ΖΑΡΑΚΑ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΜΑΔΑΣ
ΜΕ Φ.Π.Α
3.331,63
3.331,63
3.331,63
1.116,41
1.773,13
459,71

ΑΔΑ: 653ΥΩΚ9-27Σ
4

ΟΜΑΔΑ 41 - ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - Δ.Ε
ΜΟΛΑΩΝ)
ΟΜΑΔΑ 42 - ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - Δ.Ε
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ)

1.050,73
788,06

αλλά όχι τις ζητούμενες ποσότητες των ειδών που αναφέρονται παρακάτω για τις
οποίες δεν κατατέθηκε προσφορά, και για τις οποίες ομάδες δύναται να επαναληφθεί ο
διαγωνισμός ή να γίνει προσφυγή στη διαδικασία ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης του
άρθρ. 32 του Ν. 4412/2016, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.
ΟΜΑΔΕΣ
ΟΜΑΔΑ 1 - ΓΑΚΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (ΔΗΜΟΣ Δ.Ε ΜΟΛΑΩΝ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΜΑΔΑΣ
ΜΕ Φ.Π.Α
3.422,18

ΟΜΑΔΑ 2 - ΓΑΚΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (ΔΗΜΟΣ Δ.Ε ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ)

4.113,20

ΟΜΑΔΑ 3 - ΓΑΚΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (ΔΗΜΟΣ Δ.Ε ΒΟΙΩΝ)

8.226,40

ΟΜΑΔΑ 4 - ΓΑΚΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (ΔΗΜΟΣ Δ.Ε ΑΣΩΠΟΥ)

2.847,60

ΟΜΑΔΑ 5 - ΓΑΚΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (ΔΗΜΟΣ Δ.Ε ΖΑΡΑΚΑ)
ΟΜΑΔΑ 6 - ΑΡΤΟΣ- ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ (ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΟΛΑΩΝ)
ΟΜΑΔΑ 7 - ΚΡΕΑΤΑ – ΨΑΡΙΑ (ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΟΛΑΩΝ)
ΟΜΑΔΑ 8 - ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ (ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΟΛΑΩΝ)
ΟΜΑΔΑ 10 - ΓΑΚΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΜΟΛΑΩΝ)
ΟΜΑΔΑ 11 - ΑΡΤΟΣ- ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ (ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΠΑΔ/ΚΩΝ)
ΟΜΑΔΑ 12 - ΚΡΕΑΤΑ – ΨΑΡΙΑ (ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΠΑΔ/ΚΩΝ)
ΟΜΑΔΑ 13 - ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ (ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΠΑΔ/ΚΩΝ)
ΟΜΑΔΑ 15 - ΓΑΚΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΠΑΠΑΔ/ΚΩΝ)
ΟΜΑΔΑ 16 - ΑΡΤΟΣ- ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ (ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ)
ΟΜΑΔΑ 17 - ΚΡΕΑΤΑ – ΨΑΡΙΑ (ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ)
ΟΜΑΔΑ 18 - ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ (ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ)
ΟΜΑΔΑ 20 - ΓΑΚΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ)
ΟΜΑΔΑ 21 - ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ – Κ.ΑΠ.Η
ΜΟΛΑΩΝ)
ΟΜΑΔΑ 22 - ΓΑΚΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΕΠΠΕΔΜ)

2.531,20
2.386,59
4.494,58
3.001,85
2.417,97
2.386,59
4.494,58
3.001,85
2.417,97
2.386,59
4.494,57
3.001,85
2.101,57
3.499,90
316,40
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ΟΜΑΔΑ 23 - ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - Δ.Ε ΑΣΩΠΟΥ)

262,57

ΟΜΑΔΑ 24 - ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - Δ.Ε ΒΟΙΩΝ)

417,02

ΟΜΑΔΑ 25 - ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - Δ.Ε ΖΑΡΑΚΑ)

108,12

ΟΜΑΔΑ 26 - ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - Δ.Ε ΜΟΛΑΩΝ)

247,12

ΟΜΑΔΑ 27 – ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ(ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - Δ.Ε
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ)

185,34

ΟΜΑΔΑ 28 - ΚΡΕΑΤΑ – ΨΑΡΙΑ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - Δ.Ε ΑΣΩΠΟΥ)

618,80

ΟΜΑΔΑ 29 - ΚΡΕΑΤΑ – ΨΑΡΙΑ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - Δ.Ε ΒΟΙΩΝ)

982,79

ΟΜΑΔΑ 30 - ΚΡΕΑΤΑ – ΨΑΡΙΑ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - Δ.Ε ΖΑΡΑΚΑ)

254,80

ΟΜΑΔΑ 31 - ΚΡΕΑΤΑ – ΨΑΡΙΑ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - Δ.Ε ΜΟΛΑΩΝ)

582,39

ΟΜΑΔΑ 32 - (ΚΡΕΑΤΑ – ΨΑΡΙΑ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - Δ.Ε
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ)

436,80

ΟΜΑΔΑ 33 - ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - Δ.Ε ΑΣΩΠΟΥ)

452,17

ΟΜΑΔΑ 34 - ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - Δ.Ε ΒΟΙΩΝ)

718,15

ΟΜΑΔΑ 35 - ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - Δ.Ε ΖΑΡΑΚΑ)

186,19

ΟΜΑΔΑ 36 - ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - Δ.Ε ΜΟΛΑΩΝ)
ΟΜΑΔΑ 37 - ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - Δ.Ε
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ)

425,56
319,18

Συνεχίζοντας, ο κ. Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ανέφερε τα εξής: «Η
επιτροπή διαγωνισμού που αποτελείται από τρεις υπαλλήλους του Δήμου μας η οποία
συγκροτήθηκε με την αριθ. 313/2018 ΑΔΣ , διενήργησε τον διαγωνισμό σύμφωνα με την
υπ. αριθμ.Πρωτ. 660/15-01-2019(19PROC004332013) διακήρυξη της δημοπρασίας της
προμήθειας, οι όροι της οποίας είχαν καθοριστεί με την υπ' αριθ. 7/2019 Α.Ο.Ε. του
Δήμου Μονεμβασίας, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες «Λακωνικός
Τύπος» με αριθ. φύλλου 5565/16-01-2019, συνήλθε στις 12-02-2019 για την αξιολόγηση
των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο { Προμήθεια
τροφίμων 2019-2020 }, κατά όπως ορίζεται στην παρ. 3.1.2 της διακήρυξης του
διαγωνισμού, από την οποία προέκυψαν τα στοιχεία προσφοράς όπως αναφέρεται στον πάρα
κάτω πίνακα:
ΑΙΑΝΤΑΣ - ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ Α.Ε
Βασιλικών 6 & Ευδόξου, Πειραιάς – ΤΚ 185 40, Α.Φ.Μ 081808560
ΚΑΘΑΡΟ
ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΟΣΟ
13%
24%
ΟΜΑΔΑ 9 - ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
(ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
2.856,98
312,68
108,43
ΜΟΛΑΩΝ)
ΟΜΑΔΑ 14 - ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
2.856,98
312,68
108,43
(ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
3.278,08

3.278,08
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ΠΑΠΑΔ/ΚΩΝ)
ΟΜΑΔΑ 19 - ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
(ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ - ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ)
ΟΜΑΔΑ 38 - ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
(ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - Δ.Ε ΑΣΩΠΟΥ)
ΟΜΑΔΑ 39 - ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
(ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - Δ.Ε ΒΟΙΩΝ)
ΟΜΑΔΑ 40 - ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
(ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - Δ.Ε ΖΑΡΑΚΑ)
ΟΜΑΔΑ 41 - ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
(ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - Δ.Ε ΜΟΛΑΩΝ)
ΟΜΑΔΑ 42 - ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
(ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - Δ.Ε ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ)
ΣΥΝΟΛΑ

2.856,98

312,68

108,43

3.278,08

918,00

80,18

72,30

1.070,48

1.458,00

127,34

114,83

1.700,17

378,00

33,01

29,77

440,78

864,00

75,46

68,04

1.007,51

648,00

56,60

51,03

755,63

12.836,94

1.310,63

661,26

14.808,81

Ύστερα από τα ανωτέρω, η επιτροπή διαγωνισμού ομόφωνα προτείνει στην
Οικονομική Επιτροπή να κατακυρωθεί η προμήθεια τροφίμων και συγκεκριμένα οι
ομάδες 9-14-19-38-39-40-41-42 του προϋπολογισμού της αριθ. 1/2.1.2019 του τμήματος
προμηθειών και υπηρεσιών, κατά είδος, ποσότητες και τιμές, στην επιχείρηση ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ Α.Ε –Βασιλικών 6 & Ευδόξου, Πειραιάς – ΤΚ 185 40, Α.Φ.Μ 081808560,
σύμφωνα με τους όρους της ανωτέρω μελέτης και την οικονομική της προσφορά, όπως
αναφέρεται ανωτέρω.
Συνεχίζοντας ο πρόεδρος της Ο.Ε ανέφερε ότι για τις ζητούμενες ποσότητες των
ομάδων του προϋπολογισμού για τις οποίες δεν κατατέθηκε προσφορά, δύναται να
επαναληφθεί ο διαγωνισμός ή να γίνει προσφυγή στη διαδικασία ανάθεσης κατόπιν
διαπραγμάτευσης του άρθρ. 32 του Ν. 4412/2016, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και
χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των αρχικών όρων.
Στο άρθρ. 32 παρ. 2α του Ν.4412/16 ορίζεται ότι: «Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:
α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία είτε δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή
αίτηση συμμετοχής είτε καμία από τις υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής
δεν είναι κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της
σύμβασης».
Καθώς συντρέχουν οι λόγοι προσφυγής σε αυτή τη διαδικασία, ενισχυόμενοι και από το
γεγονός ότι από την επανάληψη του διαγωνισμού θα επέλθει καθυστέρηση και
δυσλειτουργία τόσο των δημοτικών υπηρεσιών και κυρίως την τροφοδοσία των παιδικών
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σταθμών,

κρίνω

πως

επιβάλλεται

ως

αναγκαία

η

προσφυγή

στη

διαδικασία

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρ. 32 του Ν. 4412/16.
Η απόφαση ανάθεσης του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης, όταν δεν συντρέχει
εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, είναι κατά τεκμήριο αρμοδιότητα του Δημοτικού
Συμβουλίου κατά τις διατάξεις του άρθρ. 65 παρ.1 Ν.3582/10, όπως αυτό έχει κριθεί και
νομολογιακά από σειρά Αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλ. 3699/2012 απόφαση
του VI Τμήματος και την αριθμ. 42/2013 πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου), δεδομένου ότι η οικονομική επιτροπή του Δήμου είναι αρμόδια να προβεί σε
αιτιολογημένη απευθείας ανάθεση μόνον σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις
προμηθειών (βλ. αποφάσεις VI Τμ. Ελ. Συν. 669, 679, 681, 801/2012).
Ο Αντιπρόεδρος της Ο.Ε κ. Κόκκορης Παναγιώτης καταψηφίζει την έγκριση
πρακτικών ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις λεκτικές απειλές που δέχθηκε από τον
Αντιδήμαρχο κ. Τραϊφόρο Παναγιώτη.
Κατόπιν αυτών η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
 Την αριθ. 7/09-01-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού και εγκρίθηκαν τα τεύχη του.
 Την αριθ. 660/15-01-2019(19PROC004332013) διακήρυξη του διαγωνισμού που
αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και διενεργήθηκε μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ
(αριθ.συστήματος 69460,1).
 Το αριθ. 1/12-02-2019 Πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισμού το οποίο
περιλαμβάνει τη διαδικασία ανοίγματος των προσφορών και συγκεκριμένα των
υποφακέλων (Δικαιολογητικά Συμμετοχής/Τεχνική Προσφορά), το οποίο και
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης
 Το αριθ. 2/12-02-2019 Πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισμού το οποίο
περιλαμβάνει τη διαδικασία ανοίγματος των προσφορών και συγκεκριμένα των
υποφακέλων (Οικονομικών Προσφορών), το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσης
 Τα οριζόμενα στην παρ. 3.1.2 της διακήρυξης στα οποία ορίζεται ότι «Στη
συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία
επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά
Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας
της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ»
Αποφασίζουν κατά πλειοψηφία
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1. Εγκρίνει τα αριθ. 1/12-02-2019 & 2/12-02-2019 πρακτικά της Επιτροπής του διαγωνισμού
τα οποία περιλαμβάνουν τη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών και συγκεκριμένα
των υποφακέλων (Δικαιολογητικά Συμμετοχής/Τεχνική Προσφορά) και (Οικονομική
Προσφορά).
2. Επικυρώνει το πρώτο (1ο) και (2ο) στάδιο του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη
αναδόχου της προμήθειας τροφίμων,

προϋπολογισμού 82.923,37 € που διενεργήθηκε

μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ (αριθ.συστήματος 69460,1) ,για την κάλυψη των αναγκών
του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2019.
3. Για τα είδη τροφίμων για το οποία δεν κατατέθηκε καμία προσφορά κρίνει το διαγωνισμό
άγονο και ματαιώνει την περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία.
4. Για τα είδη τροφίμων για το οποία δεν κατατέθηκε καμία προσφορά εγκρίνει την προσφυγή
στη διαδικασία ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης του άρθρ. 32 του Ν. 4412/16, με
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς ουσιώδη
τροποποίηση των αρχικών όρων της αριθ.

660/15-01-2019(19PROC004332013)

διακήρυξης του διαγωνισμού που προηγήθηκε, καθότι συντρέχουν οι λόγοι προσφυγής σε
αυτή τη διαδικασία (δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά), με υποβολή προσφορών εντός
πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος προς επιχειρήσεις εμπορίας τροφίμων.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
3)ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
5)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
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