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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 08η του μηνός Απριλίου του έτους 2016
και ώρα 10:00, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
Δήμου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο
μέρος
του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ’ αριθ.
66/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που συζητήθηκε
στη συνεδρίαση αυτής στις 8-3-2016
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
66/2016
Απόσπασμα από το υπ’ αριθ.
7/8-3-2016
Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι μάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

αριθ. πρωτ.: 5860/2016

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΘΕΜΑ
Έγκριση πρακτικών για την προμήθεια γάλακτος Δήμου Καρδίτσας και φορέων του
έτους 2016.
Στην Καρδίτσα σήμερα την 8η του μηνός Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα
12.00' μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 3643/4-3-2016 έγγραφη
πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 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 Δήμου Καρδίτσας

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Μπακαλάκου Σωτηρία, Πρόεδρος

1) Κολοκύθα Άλκηστις, Τακτικό Μέλος

2) Γαλανόπουλος Κων/νος, Τακτικό Μέλος

2) Βαρελάς Βάιος, Τακτικό Μέλος

3) Τάντος Μιχαήλ, Τακτικό Μέλος

3) Παπαδημητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος

4) Τίκας Τριαντάφυλλος, Τακτικό Μέλος

Αν και κλήθηκαν νόμιμα

5) Ψημμένος Κων/νος, Τακτικό Μέλος
6) Κρανιάς Βασίλειος, Τακτικό Μέλος
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 9 μελών,
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ΑΔΑ:
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 Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος») εισέρχεται στη συζήτηση του
αναγραφόμενου στην πρόσκληση θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση σχετικά με έγκριση πρακτικών για την
προμήθεια γάλακτος Δήμου Καρδίτσας και φορέων του έτους 2016 και αφού έλαβε
υπόψη:
1.Το άρθρο 103 & 209 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων»
2.Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας «ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ».
3.Τις σχετικές διατάξεις της αριθμ.11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π. 0.Τ.Α.).
4.Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων έτους 2016.
5.Την 30/2016 απόφαση της Οικoνομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι
τεχνικές προδιαγραφές, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός και καθορίστηκαν οι όροι του
διαγωνισμού.
6.Την εισήγηση του Προϊσταμένου του τμήματος Προμηθειών κ. Ιωάννη Κατσαούνου που
έχει ως ακολούθως :
“Πρόκειται για την προμήθεια « ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016 » του Δήμου Καρδίτσας & των
φορέων του ενδεικτικού προϋπολογισμού 59.189,40€ .
Έγινε ο πρόχειρος διαγωνισμός την 24/02/2016.
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 το πρακτικό που συντάχθηκε στις
24/02/2016, 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

ΕΙΔΟΣ

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ
ΓΑΛΑ
ΕΒΑΠΟΡΕ

ΜΟΝΑΔΑ

ΛΙΤΡΟ
ΚΟΥΤΙ

ΤΙΜΗ ΛΙΤΡΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΛΙΤΡΟΥ ΜΕ
ΦΠΑ ΠΟΥ
ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

0,91

1,030

6%

0,85

0,960

6%
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Κατόπιν αυτού το τελικό ποσό για την ανάθεση του φρέσκου γάλατος που προκύπτει είναι:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΓΑΛΑ
1 ΦΡΕΣΚΟ

ΜΟΝΑΔΑ

ΛΙΤΡΟ

ΑΤΟΜΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝ
Η ΕΤΗΣΙΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

240

225

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

ΤΙΜΗ
ΛΙΤΡΟΥ

54.000

0,91 €

49.140,00€

ΦΠΑ 13%

6.388,20 €

ΣΥΝΟΛΟ

55.528,20€

Η ανάλυση για το δήμο Καρδίτσας είναι η εξής :

Α/Α

1

ΕΙΔΟΣ

ΓΑΛΑ
ΦΡΕΣΚΟ

ΜΟΝΑΔΑ

ΛΙΤΡΟ

ΑΤΟΜΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΗ
ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

235

225

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΙΜΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΤΡΟΥ

52.875

0,91
ΦΠΑ 13%

ΣΥΝΟΛΟ

48.116,25 €
6.255,11€
54.371,36€

Η ανάλυση για το ΔΟΠΑΚ είναι η εξής :
Α/Α

1

ΕΙΔΟΣ

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ

ΜΟΝΑΔΑ

ΛΙΤΡΟ

ΑΤΟΜΑ

5

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΗ
ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

225

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΙΜΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΤΡΟΥ

1.125

0,91
ΦΠΑ 13%

ΣΥΝΟΛΟ

1.023,75 €
133,09 €
1.156,84 €

η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, αφού συνεκτίμησε όλα τα ως άνω πρόσφορα
στοιχεία που είχε στη διάθεσή της και επιπλέον:
α. 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 Δήμοι,
β. την επικρατούσα δυσμενή οικονομική συγκυρία
γ. τις ανάγκες του κάθε 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, όπως αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα που συνοδεύει
το πρακτικό της δημοπρασίας.
7.
Η ψήφιση της πίστωσης έχει γίνει με την αριθμ. 4/2016 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, ενώ οι συγκεκριμένες πιστώσεις για τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα του δήμου
από τους οικείους προϋπολογισμούς”.
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Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον εισηγητή κ. Κατσαούνο Ιωάννη έλαβε
υπόψη το πρακτικό της δημοπρασίας, την γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, όπως
αποτυπώνεται στα πρακτικά, 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 2016
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ & των φορέων του ”, κατακυρώνει το αποτέλεσμα του και
αναθέτει την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας στην επιχείρηση ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΒΟΛΟΥ (ΑΦΜ 096000124) για συνολικό ποσό
55.528,20€ που αναλύεται
54.371,36€ στο δήμο Καρδίτσας &
1.156,84€ στο ΔΟΠΑΚ
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 Δήμαρχο την πραγματοποίηση των περαιτέρω ενεργειών για την
υπογραφή της σύμβασης της συγκεκριμένης προμήθειας για το δήμο Καρδίτσας.
Αναθέτει στον πρόεδρο του ΔΟΠΑΚ την πραγματοποίηση των περαιτέρω ενεργειών για
την υπογραφή της σύμβασης της συγκεκριμένης προμήθειας για το ΔΟΠΑΚ.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό
66/2016
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές
Καρδίτσα ...........
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

