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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 16η του µηνός Ιουλίου του έτους 2014
και ώρα 10:00, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο
µέρος
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ.
209/2014 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε
στη συνεδρίαση αυτής στις 2-5-2014.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
209/2014
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
13/2-5-2014
Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Αριθ. Πρωτ. 18259/16-7-2014

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΘΕΜΑ
Έγκριση των πρακτικών του διαγωνισµού για την προµήθεια γάλακτος
εργαζοµένων έτους 2014.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 2η του µηνός Μαϊου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα
09:30 π.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 10780/25-4-2014
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύµφωνα
µε τους ορισµούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος

1) Αναστασίου Απόστολος, Τακτικό µέλος

2) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος

2) Μουζιούρας Νικόλαος, Τακτικό Μέλος

3) Καραγιάννης Νικόλαος, Τακτικό Μέλος

3) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος

4) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος

4) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος

5) Ζορµπάς Ιωάννης, Αναπλ. Μέλος

5) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος

6) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπλ. Μέλος

Αν και κλήθηκαν νόµιµα

Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,
παρόντες ήταν οι 6 , οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο
75 του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος») εισέρχεται στη συζήτηση του
αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης.
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Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση σχετικά µε έγκριση των πρακτικών του
διαγωνισµού για την προµήθεια γάλακτος εργαζοµένων έτους 2014 και αφού έλαβε
υπόψη:
1.Το άρθρο 103 & 209 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων & Κοινοτήτων»
2.Τις τεχνικές
προδιαγραφές
ΓΑΛΑΤΟΣ έτους 2014.

και τον

ενδεικτικό προϋπολογισµό της προµήθειας

3.Τις σχετικές διατάξεις της αριθµ.11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π. 0.Τ.Α.).
4.Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις
συναφών θεµάτων»
5.Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό εξόδων έτους 2014.
6.Τις
70/2014 71/2014 72/2014 αποφάσεις
της Οικ. Επιτροπής, µε την οποία
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές – ενδεικτικός προϋπολογισµός, καθορίστηκαν οι
όροι του διαγωνισµού, συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας και έγινε η αντίστοιχη
ψήφιση πίστωσης για τη συγκεκριµένη προµήθεια.
7.Την ΚΥΑ 53361/2006
8.Την εισήγηση του αν. Προϊσταµένου του τµήµατος Προµηθειών κ. Ιωάννη Κατσαούνου
που έχει ως ακολούθως :
“Πρόκειται για την προµήθεια ΓΑΛΑΤΟΣ έτους 2014 του δήµου Καρδίτσας & φορέων του
ενδεικτικού προϋπολογισµού 66.884,0220€.
∆ιεξήχθη ο πρόχειρος διαγωνισµός την 18/03/2014.
Συνολικά έλαβε µέρος στο διαγωνισµό ΕΝΑΣ (1) προµηθευτής :
η εταιρεία ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΒΟΛΟΥ (ΑΦΜ 096000124).
Ο προµηθευτής έγινε δεκτός ως προς τα δικαιολογητικά, την τεχνική και την οικονοµική
προσφορά του.
Στο διαγωνισµό δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις.
Σε ότι αφορά την τεχνική προσφορά του η επιτροπή οµόφωνα αποφάσισε ότι τα
προσφερόµενα από τον προµηθευτή είδη καλύπτουν τις προδιαγραφές που είχε θέσει η
υπηρεσία.
Σε ότι αφορά την οικονοµική του προσφορά µε τα πρακτικά που συντάχθηκαν στις
18/03/2014 & 28/03/2014, έγινε η ακόλουθη αξιολόγηση ανά είδος από την αρµόδια
επιτροπή του δήµου:
Για την εταιρεία ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΒΟΛΟΥ (ΑΦΜ 096000124),
λοιπόν, η αξιολόγηση έχει ως εξής:

Α/Α

1
2

ΕΙ∆ΟΣ

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ
ΓΑΛΑ
ΕΒΑΠΟΡΕ

ΜΟΝΑ∆Α

ΛΙΤΡΟ
ΚΟΥΤΙ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΛΙΤΡΟΥ
ΜΕ ΦΠΑ ΠΟΥ
ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

1,1085

1%

1,005

1%
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Κατόπιν αυτού το τελικό ποσό για την ανάθεση που προκύπτει είναι:

Α/Α

1

ΕΙ∆ΟΣ

ΓΑΛΑ
ΦΡΕΣΚΟ

ΜΟΝΑ∆Α

ΛΙΤΡΟ

ΑΤΟΜΑ

∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝ
Η ΕΤΗΣΙΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

ΤΙΜΗ
ΛΙΤΡΟΥ

270

226

61.020,00

0,96 €
ΦΠΑ
13%

ΣΥΝΟΛΟ

58.579,20€
7.615,28€
66.194,48€

η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, αφού συνεκτίµησε όλα τα ως άνω
πρόσφορα στοιχεία που είχε στη διάθεσή της και επιπλέον:
1. συνεκτίµησε τις υφιστάµενες συνθήκες της αγοράς, και ειδικότερα τη
διαπιστωθείσα στην περιοχή ΠΑΝΤΕΛΗ έλλειψη ενδιαφέροντος των προµηθευτών
για συµµετοχή στις διαγωνιστικές διαδικασίες µε το ως άνω αντικείµενο που
προκηρύσσουν οι ∆ήµοι,
2. την επικρατούσα δυσµενή οικονοµική συγκυρία
3. τις ανάγκες του φορέα για την παροχή του συγκεκριµένου υπό προµήθεια είδους:
προτείνει µε την εισήγηση της στην Οικονοµική Επιτροπή να αναθέσει την προµήθεια
στον παραπάνω προµηθευτή ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΒΟΛΟΥ (ΑΦΜ
096000124), µε βάση τις προσφερόµενες τιµές που προκύπτουν από τις εκπτώσεις που
προσφέρθηκαν, όπως αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα που αναφέρεται στα πρακτικά
της δηµοπρασίας και στην γνωµοδότηση της επιτροπής.
Η ψήφιση της πίστωσης έχει γίνει µε την 72/2014 απόφαση της Ο.Ε. ενώ οι
συγκεκριµένες πιστώσεις για τα υπόλοιπα νοµικά πρόσωπα του δηµου από τους οικείους
προϋπολογισµούς”.
Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού άκουσε τον εισηγητή κ. Κατσαούνο Ιωάννη έλαβε
υπόψη τα πρακτικά της δηµοπρασίας, την γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης,
όπως αποτυπώνεται στα πρακτικό Ν1 18/03/2014 & Ν1 28/03/2014, την προσφορά του
προµηθευτή και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου τού διαγωνισµού, τις αναφερόµενες
διατάξεις και τα υπηρεσιακά έγγραφα που συνοδεύουν το διαγωνισµό.
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει το πρακτικό του πρόχειρου διαγωνισµού “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ & των φορέων του ”, και κατακυρώνει το αποτέλεσµα του και
αναθέτει την εκτέλεση της παραπάνω προµήθειας:
στην επιχείρηση ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΒΟΛΟΥ (ΑΦΜ 096000124) για ποσό
66.194,48€ για τα είδη που αναφέρονται στο πρακτικό αξιολόγησης του διαγωνισµού µε
τις αντίστοιχες ανά είδος τιµές – εκπτώσεις, επειδή η συγκεκριµένη εταιρεία προσέφερε τις
χαµηλότερες ανά είδος τιµές – εκπτώσεις.
2. Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την πραγµατοποίηση των περαιτέρω ενεργειών για την
υπογραφή της σύµβασης
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Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό
209/2014
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

