
                                                                                                                                           

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
       ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                    ΠΡΑΚΤΙΚΟ  25
               Δ Η Μ Ο Σ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -                                         
          ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ                                            

Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   188/2018

ΘΕΜΑ  3ο : Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και
                   αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της
                   προμήθειας τροφίμων του Δήμου και του νομικού του προσώπου  
                   (Αριθ. μελ. 35/2018).

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την
28η  του μηνός  Αυγούστου, του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 8:30,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθ. 13349/24-08-
2018 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 τέσσερα (4), 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.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 4. Νικολάου Σωτήριος. 

Α  π  ό  ν  τ  ε  ς:  1.Γεωργίου  Χαράλαμπος,  2.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  3.Δόσχορης
Κων/νος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών
της Οικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η υπ’ αριθ. 35/2018 μελέτη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Δ/νσης Κοινωνικής
Προστασίας,  Παιδείας,  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού  του  Δήμου,  η  οποία  αφορά  την
προμήθεια  ειδών  διαβίωσης  και  περίθαλψης  σε  απόρους  δημότες,  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  2018-2019,  συνολικού  ενδεικτικού  προϋπολογισμού  #68.044,75#  €
συμπεριλαμβανομένων των ΦΠΑ 13% & 24%. Ειδικότερα:
 η προμήθεια ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε απόρους δημότες, θα βαρύνει  τον
Κ.Α. 15-6481.001 του σκέλους των εξόδων του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2018 με
το ποσό των #7.270,42 # €
 η προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό, θα βαρύνει τους δημοτικούς
προϋπολογισμούς ετών 2018 - 2019 με το συνολικό ποσό των #34.801,74#  € και με όριο
πληρωμής για το 2018 το ποσό των #7.087,36# €, το οποίο είναι εγγεγραμμένο στους Κ.Α.
15-6063.001, 20-6063.001, 30-6063.001, 35-6063.001 & 45-6063.001 του σκέλους των
εξόδων  του  δημοτικού  προϋπολογισμού  τρέχοντος  έτους  με  τα  ποσά   #885,92#  €,
#4.927,93# €, #775,18# €, #387,59# & #110,74# €, αντίστοιχα.
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 οι προμήθειες του ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης
και  Παιδείας  «ΜΕΡΙΜΝΑ»  (ΔΟΚΟΠΑΠ)  θα  βαρύνουν  τους  προϋπολογισμούς  του,  ετών
2018- 2019, με το συνολικό ποσό των #25.972,59#€.                                    
2. Η υπ’ αριθ.  121/2018  (ΑΔΑ:64ΡΨΩΛ3-ΜΝ6)  Απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής,  με  την
οποία  αφενός  εγκρίθηκε  η  δαπάνη  και  δεσμεύτηκε   πίστωση  συνολικού  ποσού
#42.072,16# € για την υλοποίηση παροχής της εν λόγω προμήθειας, το οποίο κατανέμεται
στα έτη 2018 & 2019 ως εξής:
 στο τρέχον οικονομικό έτος ποσά  
 #7.270,42# € για την προμήθεια ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε απόρους που
θα βαρύνει τον ΚΑ 15-6481.001 του σκέλους των εξόδων του δημοτικού προϋπολογισμό
έτους 2018. 
 #7.087,36# € για την προμήθεια του γάλακτος που θα βαρύνει τους Κ.Α. 15-6063.001,
20-6063.001,  30-6063.001,  35-6063.001  &  45-6063.001  του  σκέλους  των  εξόδων  του
δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, ως όριο πληρωμής,
τα οποία και διατέθηκαν με την ίδια Απόφαση και 
 στο έτος 2019 συνολικό ποσό #27.714,38# € και ειδικότερα στους Κ.Α. 15-6063.001
(3.175,30 €), 20-6063.001 (20.022,47€), 30-6063.001 (2.736,86 €), 35-6063.001 (1.388,77
€) & 45-6063.001 (390,98 €) για την προμήθεια του γάλακτος.
3. Οι  με  αριθ.  πρωτ.  9449,  9450,  9451,  9452,  9453,  9454/12-06-2018  Αποφάσεις
Ανάληψης Υποχρέωσης, οι οποίες καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου
με α/α Α-487, Α-488, Α-489, Α-490, Α-491, Α-492, αντίστοιχα. 
4. Η υπ’ αριθ. 21/06-06-2018 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:61ΖΕ469ΗΒ7-ΗΩ2, σε
ορθή  επανάληψη) του  ν.π.δ.δ.  του  Δήμου  μας  "Δημοτικός  Οργανισμός  Κοινωνικής
Προστασίας,  Αλληλεγγύης  &  Παιδείας  Δήμου  Λουτρακίου  -  Αγίων  Θεοδώρων"
(Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.), περί διάθεσης, μεταξύ άλλων, πίστωσης ποσού 8.000,00 € σε βάρος του
Κ.Α. 15-6681.015 του σκέλους των εξόδων του οικείου προϋπολογισμού τρέχοντος έτους,
ως όριο πληρωμής για το έτος 2018, καθώς και δέσμευσης εγγραφής πίστωσης ποσού
17.972,59 € στον προϋπολογισμό του έτους 2019,  προς ολοκλήρωση της προμήθειας
τροφίμων Παιδικών Σταθμών.
5. Η από 07-06-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του εν λόγω ν.π.δ.δ.,  η οποία
καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του ν.π.δ.δ. του Δήμου μας με α/α Α-61.
6. Η υπ' αριθ. 137/26-06-2018 (ΑΔΑ:78ΧΞΩΛ3-ΡΤ9) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με
την οποία, μεταξύ άλλων, καταρτίστηκαν οι όροι διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για
την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας.
7. Η υπ’ αριθ. 10483/28-06-2018 (ΑΔΑ:ΨΒΠ0ΩΛ3-Κ0Ψ) Περιληπτική Διακήρυξη συνοπτικού
διαγωνισμού,  για  την  εκτέλεση  της  ανωτέρω  προμήθειας  και  η  εφημερίδα  που
δημοσιεύτηκε.
8. Η υπ’ αριθ. 10483/28-06-2018 (ΑΔΑΜ:18PROC003341693) διακήρυξη για τη διεξαγωγή
του εν λόγω διαγωνισμού.
9. Το γεγονός ότι δεν υπεβλήθη καμία ένσταση κατά της διακήρυξης.
10. Το από  12-07-2018  (1ο) πρακτικό  διενέργειας συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την
εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Τροφίμων Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας
- Αγίων Θεοδώρων και του Νομικού του Προσώπου», σύμφωνα με το οποίο εμπρόθεσμα
κατατέθηκαν πέντε προσφορές μέχρι τις 12/07/2018 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών), ήτοι των κάτωθι:

   Ονοματεπώνυμο ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1. ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΜΑΔΕΣ 1 & 2
2. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ, Α.Ε. ΟΜΑΔΑ 3

3. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΟΜΑΔΑ 9

4. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΜΑΔΕΣ 1,2,3,4,5,7,8 & 10 

5. ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΒΛΑΣΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΟΜΑΔΑ 6
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οι  οποίες  στη  συνέχεια,  αποσφραγίστηκαν και  ελέγχθηκαν  αφενός  ως  προς  τα
δικαιολογητικά  συμμετοχής και  τις  τεχνικές  προσφορές, όπου  διαπιστώθηκε  ότι
γίνονται αποδεκτές και οι πέντε (5) προσφορές, κι αφετέρου ως προς τις οικονομικές
προσφορές και εισηγήθηκε   την ανάδειξη   ως προσωρινών αναδόχων των:
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, (ΔΙΠΛ. ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,

Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α.) για τις ΟΜΑΔΕΣ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 & 10
- ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΒΛΑΣΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ για την ΟΜΑΔΑ 6 

- ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ για την ΟΜΑΔΑ 9 
σύμφωνα με τις προσφορές τους.
13. Η  υπ'  αριθ.  165/23-07-2018  (ΑΔΑ:6ΠΞΛΩΛ3-4Ε7) Απόφαση  Οικονομικής
Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το προαναφερθέν 1ο Πρακτικό.
14. Η  από  27-07-2018  (αριθ.  πρωτ.  Δήμου  μας  12114/03-07-2018)  νομίμως
υποβληθείσα ένσταση της εταιρείας "ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε."  κατά της
προαναφερθείσας Απόφασης Ο.Ε. για την προμήθεια  της ομάδας (3) της σχετικής
μελέτης, ήτοι την προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου,
15. Η  υπ'  αριθ.  180/07-08-2018 (ΑΔΑ:6Γ70ΩΛ3-Λ3Ε)  Απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής,  με  την  οποία  δεν  έγινε  δεκτή  η  εν  λόγω  ένσταση της  εταιρείας
"ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.".
16. Το  γεγονός  ότι  η  εταιρεία  "ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ  ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ  Α.Ε."  κατέθεσε
προσφυγή κατά της προαναφερθείσας Α.Ο.Ε. στην Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.
17. Η υπ' αριθ. 12663/07-08-2018 πρόσκληση προς τους προσωρινούς αναδόχους
για  την  προμήθεια  των  λοιπών  ομάδων  της  μελέτης  (πλην  της  ομάδας  3),
προκειμένου να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
18. Τα  υπ'  αριθ.  12919/10-08-2018,  13117/17-08-2018  &  13118/17-08-2018
υποβληθέντα  δικαιολογητικά  κατακύρωσης  των  προσωρινών  αναδόχων,  ήτοι  των
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  Ν.  ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,  ΚΟΚΚΙΝΟΥ  ΜΙΧΑΗΛ &  ΒΛΑΣΣΗ  ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ,
αντίστοιχα. 
19. Το από 24-08-2018 2ο Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής για την  αποσφράγιση
των δικαιολογητικών κατακύρωσης των  προσωρινών αναδόχων,  όπου  η  αρμόδια
Επιτροπή  αφού  έλεγξε  την  εμπρόθεσμη  κατάθεση  των  φακέλων  δικαιολογητικών
κατακύρωσης, έκανε αυτά αποδεκτά,  καθότι  ήταν πλήρη και  σύμφωνα με τα όσα
προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης και προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή
την κατακύρωση της εν λόγω προμήθειας στους προσωρινούς αναδόχους.   
Εκκρεμεί η εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας για την   Ομάδα 3   - Γάλα - Δήμος.  

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,  όπως  έχουν  τροποποιηθεί  και  ισχύουν,  μετά  από  συζήτηση  και
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της,

             Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει το  από  24-08-2018  2ο Πρακτικό  ελέγχου  των  δικαιολογητικών
κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού
διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας τροφίμων του Δήμου και του νομικού
του προσώπου (ομάδες 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 της αριθ. μελ. 35/2018).
2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διεξαχθέντος συνοπτικού διαγωνισμού για την
εκτέλεση της προμήθειας αυτής και συγκεκριμένα στους:
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ  Ν.  ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, (ΔΙΠΛ.  ΠΟΛ.  ΜΗΧ/ΚΟ-  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α.) για τις:
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 ΟΜΑΔΑ 1 -  ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΔΗΜΟΣ) στο συνολικό ποσό των #3.286,04# €,
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%)
 ΟΜΑΔΑ  2 -  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ  (ΔΗΜΟΣ)  με  ποσοστό  έκπτωσης  7% επί  της  νόμιμα
διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα
παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης
τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας – Τμήμα Εμπορίου.
 ΟΜΑΔΑ  4  - ΕΙΔΗ  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  (ΔΟΚΟΠΑΠ)  στο  ποσό  των  #3.317,14#  €
(συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  13%)  και  στο  ποσό  των  #1.577,89#  €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
 ΟΜΑΔΑ 5 - ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΔΟΚΟΠΑΠ) με ποσοστό έκπτωσης 3% επί της
νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους την
ημέρα  παράδοσης  όπως  αυτή  προκύπτει  από  το  εκάστοτε  εκδιδόμενο  δελτίο
πιστοποίησης τιμών της  Δ/νσης Ανάπτυξης  Περιφερειακής  Ενότητας  Κορινθίας  –
Τμήμα Εμπορίου.
 ΟΜΑΔΑ 7- ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ (ΔΟΚΟΠΑΠ)  με ποσοστό έκπτωσης  1% επί  της
νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους την
ημέρα  παράδοσης  όπως  αυτή  προκύπτει  από  το  εκάστοτε  εκδιδόμενο  δελτίο
πιστοποίησης τιμών της  Δ/νσης Ανάπτυξης  Περιφερειακής  Ενότητας  Κορινθίας  –
Τμήμα Εμπορίου.
ΟΜΑΔΑ 8 - ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΔΟΚΟΠΑΠ)  στο συνολικό ποσό των #2.958,91# €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%)
 ΟΜΑΔΑ  10 - ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΗΛΙΕΛΑΙΟ (ΔΟΚΟΠΑΠ) με ποσοστό έκπτωσης 1% τόσο
στο ελαιόλαδο όσο και  στο ηλιέλαιο -  επί  της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά
μέσης  τιμής  λιανικής  πώλησης  του  είδους  την  ημέρα  παράδοσης  όπως  αυτή
προκύπτει  από  το  εκάστοτε  εκδιδόμενο  δελτίο  πιστοποίησης  τιμών  της  Δ/νσης
Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας – Τμήμα Εμπορίου.
- ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ  ΒΛΑΣΣΗ  ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ  για  την ΟΜΑΔΑ  6  -  ΕΙΔΗ  ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ-
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ  (ΔΟΚΟΠΑΠ)  με  ποσοστό  έκπτωσης  0% επί  της  νόμιμα
διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα
παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης
τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας – Τμήμα Εμπορίου.
-ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΙΧΑΗΛ για την ΟΜΑΔΑ 9 - ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ - (ΔΟΚΟΠΑΠ)
στο ποσό των #3.209,20# € (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 13%)  και  στο  ποσό των
#1.134,60# € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
Εκκρεμεί η εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας για την   Ομάδα 3   - Γάλα - Δήμος.  
3. Eξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή των συμβάσεων των 1ου & 2ου

τμηματικών προϋπολογισμών.
Οι  συμβάσεις  των 4ου,5ου,6ου,7ου,8ου,9ου & 10ου  τμηματικών προϋπολογισμών,

που  κατακυρώνονται  με  την  παρούσα  και  αφορούν  το  ν.π.δ.δ.  Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.
"ΜΕΡΙΜΝΑ" του Δήμου, θα υπογραφούν από την Πρόεδρο του οικείου Διοικητικού
Συμβουλίου του.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση εντός προθεσμίας πέντε ημερών
από την κοινοποίησή της.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   188/2018

            Ο Πρόεδρος              Τα Μέλη
 της Οικονομικής Επιτροπής               ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος
             Δήμαρχος                                                  ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος

                                                                     ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σωτήριος
   Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ

4

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

