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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Αριθ. Απόφασης : 77/2015

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Έγκριση πρακτικού της επιτροπής
αποσφράγισης (διενέργειας), πρακτικού
επιτροπής αξιολόγησης οικονομικών
προσφορών και κατακύρωση αποτελέσματος
πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού που
αφορά στην ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ) έτους 2015
(Α.Μ. 37/2015)»
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Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο
Δημάρχου) σήμερα στις 15 του μήνα Απριλίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 6654/8/8-4-2015 έγγραφη
πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη Βασιλόπουλου,
που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του
Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου
κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Δ΄.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος
Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Γαβριηλίδης Γαβριήλ 4) Πρελορέντζος
Αρσένιος-Γεώργιος 5) Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ και 6)
Αντωνόπουλος Δημήτριος, μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Παπαλουκά Ευτυχία 2) Γεωργαμλής Λύσσανδρος και 3) Αράπογλου
Γεώργιος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. Αντί της
πρώτης εκ των ανωτέρω παρέστη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ.
2 του Ν. 3852/10, το  αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ.
Κουμαριανός Ευάγγελος.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο
ομόφωνα η Ο.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.
3852/10 συμφώνησε να συζητηθεί, ως κατεπείγον, είπε τα εξής :

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ 6927/14-4-2015 εισήγηση του Τμήματος
Προμηθειών και Αποθήκης του Δήμου επί του θέματος :

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση, του πρακτικού της επιτροπής
αποσφράγισης (διενέργειας) ,του πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης
οικονομικών προσφορών και κατακύρωση του αποτελέσματος του
πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά στην ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ) ΕΤΟΥΣ 2015 (Α.Μ. 37/2015) .

Κύριε Πρόεδρε, σας γνωρίζουμε ότι:

Με την υπ' αριθμ. 48/3655/26-2-2015 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. Α.Μ. 37/2015 < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ) ΕΤΟΥΣ 2015 >, συνολικού προϋπολογισμού
€38.311,75. Με την ίδια απόφαση καταρτίστηκαν οι Τεχνικές προδιαγραφές
και οι όροι διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες
προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια. Με την υπ΄αριθμ. 206/2014
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Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ψηφίστηκε βάσει των δ/ξεων του
άρθ.58 παρ.2 του Ν.3852/2010, η διάθεση-πίστωση ποσού €194.991.22
(συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α. 13-23%), το οποίο θα
καλυφθεί για το Δήμο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος ποσού 140.000 €(με ΦΠΑ)
από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Φ.Χ. και θα βαρύνει το
έτος 2015 για τη δομή παροχής συσσιτίων και τα ΚΑΠΗ το ποσό των 60.000€
οικ. έτους 2015 σε βάρος των κάτωθι
ΚΑ: 15.6481.002 Δομή παροχής συσσιτίων και τα ΚΑΠΗ ποσού 60.000€
ΚΑ: 15.6481.004 Παιδικοί σταθμοί ποσού 80.000€.
Το ποσό των 54.991,22€ ( συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος
Φ.Π.Α. 13-23%), θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού της
Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Φ.-Χ. για το έτος 2015. Με την
υπ΄αριθμ. 53/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ψηφίστηκε βάσει
των δ/ξεων του άρθ.58 παρ.2 του Ν.3852/2010, η διάθεση-πίστωση ποσού
€20.000,00(ΚΑ 15.6484.004) και ποσού 5.000,00€ (ΚΑ15.6481.002). Στη
συνέχεια,  με την υπ΄αριθμ. 18/1923/3-2-15 απόφασή της, η Οικονομική
Επιτροπή, ενέκρινε τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ως
προς τα είδη κρεοπωλείου.

Κατόπιν , με την υπ' αριθμ. πρωτ. 4131/5-3-2015 Διακήρυξη
δημάρχου και με την υπ' αριθμ. πρωτ. 4134/4-3-15 Περίληψη Διακήρυξης
Πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, ορίσθηκε
η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού την 17-3-2015 ενώπιον της
Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμών- Αξιολόγησης προσφορών  και
δημοσιεύτηκε στις Εφημερίδες (Αυγή & Χτύπος).

Μετά την αποσφράγιση του διαγωνισμού την καθορισμένη ημέρα και ώρα
από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού του άρθ. 46 του ΕΚΠΟΤΑ,
υπέβαλλε μια και μοναδική προσφορά η εταιρεία :

1) ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  Ημερ/νία υποβολής
προσφοράς: 17/3/2015 (ΑΡ. ΠΡΩΤ.4910/17-3-15).
Εν συνεχεία η Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμών (αποσφράγισης) η οποία
ορίσθηκε με την υπ' αριθμ. 212/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής,
προέβη στη διενέργεια αποσφράγισης διαγωνισμού και συνέταξε το υπ’
αριθμ. πρωτ. 5400/20-3-15 πρακτικό αποσφράγισης όπου έκανε δεκτή στον
διαγωνισμό την μοναδική προσφορά του ανωτέρω. Κατόπιν η  επιτροπή
αξιολόγησης διαγωνισμού που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 212/2014 Απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής, προέβη στην αποσφράγιση της μιας και μοναδικής
οικονομικής προσφοράς και προς τούτο συνέταξε  το υπ αριθμ. 6706/8-4-15
πρακτικό αξιολόγησης διαγωνισμού (οικονομικών προσφορών), όπου
διαπίστωσε ότι η επιχείρηση ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  , Λιανικό εμπόριο κρέατος, Σωκράτους 1 Αθήνα ,  με ποσοστά
1% έκπτωσης σε όλες τις κατηγορίες. Η δαπάνη αναλύεται ως εξής για την
αξία όλων ειδών  (7.161,00 κιλά):
Μερική δαπάνη: 33.565,158€
ΦΠΑ 13% 4.363,471€
Συνολική δαπάνη 37.928,629€
Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή βάσει του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
να :

Εγκρίνει :
1) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5400/20-3-15 πρακτικό διενέργειας αποσφράγισης και
2) το υπ αριθμ. 6706/8-4-15  πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών
όπου διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ
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ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Λιανικό εμπόριο κρέατος, Σωκράτους 1 Αθήνα ,  έδωσε  ποσοστό
1% έκπτωσης σε όλες τις κατηγορίες. Η δαπάνη αναλύεται ως εξής για την
αξία όλων ειδών  (7.161,00 κιλά):

Μερική δαπάνη: 33.565,158 €
ΦΠΑ 13% 4.363,471 €
Συνολική δαπάνη 37.928,629 €.

ΣΥΝ: α) το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5400/20-3-15  πρακτικό διενέργειας
αποσφράγισης    β) υπ αριθμ. 6706/8-4-15    πρακτικό αξιολόγησης
οικονομικών προσφορών .

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που
καταγράφονται στο αριθ. 8/2015 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ.
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε τις
διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/10, και μελέτησε όλα τα έγγραφα
και τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5400/20-3-2015 πρακτικό διενέργειας
(αποσφράγισης) καθώς και  το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 6706/8-4-2015 πρακτικό
αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ) ΕΤΟΥΣ 2015 (ΑΜ: 37/2015) και κατακυρώνει
το αποτέλεσμα του ανωτέρω πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού στον
προμηθευτή ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Λιανικό
Εμπόριο Κρέατος, Σωκράτους 1-Χαλάνδρι Αττικής, σύμφωνα με την αριθ.
πρωτ. 4910/17-3-2015 προσφορά του (ποσοστό έκπτωσης 1% σε όλες τις
κατηγορίες).

 Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε ο κ. Α.Κόντος, ο οποίος απείχε
από την ψηφοφορία, δεδομένου ότι δεν είχε ενημερωθεί για την Ε.Η.Δ.
εισαγωγή του θέματος στη Συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 77/2015
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται της ακολουθεί:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
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Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή :

1. Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης
2. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου
4. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
5. Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής
6. Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και

Αθλητισμού
7. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής

Μέριμνας
8. Αντιδήμαρχο Οικ. Υπηρεσιών
9. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
10.Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου

ΣΥΝ: α) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 5400/20-3-15  πρακτικό διενέργειας
αποσφράγισης και β) Το υπ αριθ. πρωτ. 6706/8-4-15    πρακτικό
αξιολόγησης οικονομικών προσφορών.
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Α.Π.: 5400/20-3-2015
Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Στη Νέα Φιλαδέλφεια σήμερα την 17η Μαρτίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00’
π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97) η
επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 212/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για
να διενεργήσει το διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων των ειδών κρεοπωλείου
όπως ορίζεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 4131/2015 διακήρυξη του Δημάρχου (ΑΔΑΜ
15PROC002617897).

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1) Ιωάννης Σαπουνάκης, Αναπλ. Πρόεδρος
2) Ιωάννης Μουγγός, Μέλος
3) Αθανάσιος Πανουσόπουλος, Γραμματέας

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.2 ΕΚΠΟΤΑ η Επιτροπή που διεξάγει τον διαγωνισμό,
συντάσσει Πρακτικό, στο οποίο καταχωρεί αυτούς που υπέβαλαν προσφορές καθώς
και τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν, την πληρότητα των οποίων ελέγχει, το
υπογράφει και το σφραγίζει.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή, την προγραμματισμένη ώρα (10.00΄π.μ.) κήρυξε την
έναρξη παραλαβής των προσφορών και προσήλθε για την υποβολή των προσφορών
η παρακάτω επιχείρηση:

Α/Α ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΦΑΚΕΛΟΥ/

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Λιανικό Εμπόριο Κρέατος – Χονδρικό
Εμπόριο Νωπών και Κατεψυγμένων
Κρεάτων

Σωκράτους 1,
Αθήνα - Χαλάνδρι

4910/17-03-2015

Αφού παρήλθε η ώρα λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών (10.30΄
π.μ.) και διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε άλλος ενδιαφερόμενος για να υποβάλλει
προσφορά, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι πλέον δεν μπορεί να γίνει δεκτός άλλος
ενδιαφερόμενος.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η παραπάνω προσφορά υποβλήθηκε σε φάκελο καλά
σφραγισμένο και προέβη στην αποσφράγισή της. Μέσα στον κυρίως φάκελο υπήρχαν
τα οριζόμενα από τη διακήρυξη του διαγωνισμού δικαιολογητικά, τα οποία
αποσφραγίστηκαν και μονογράφησαν. Τα δικαιολογητικά αυτά αναλυτικά
αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος του παρόντος πρακτικού.

Στη συνέχεια η Επιτροπή αφού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του μοναδικού
συμμετέχοντα, διαπίστωσε ότι η ατομική επιχείρηση «ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
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ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» προσκόμισε εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον
διαγωνισμό ίσης με το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 38.311,75€
(με ΦΠΑ).

Τέλος, η Επιτροπή αποφάσισε να κάνει δεκτή στο διαγωνισμό την παρακάτω
επιχείρηση:

Α/Α ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΦΑΚΕΛΟΥ/

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Λιανικό Εμπόριο Κρέατος – Χονδρικό
Εμπόριο Νωπών και Κατεψυγμένων
Κρεάτων

Σωκράτους 1,
Αθήνα - Χαλάνδρι

4910/17-03-2015

Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Ιωάννης Μουγγός

Ιωάννης Σαπουνάκης 2. Αθανάσιος Πανουσόπουλος

Συνημμένα:
Πίνακας δικαιολογητικών συμμετοχής  (1 σελ.)

ΑΔΑ: 7ΟΤ9ΩΗΓ-ΥΒΨ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 6706/8.04.2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΕΤΟΥΣ 2015

Στη Νέα Χαλκηδόνα και στον Β΄ όροφο του  επί των οδών Αχαρνών 464 &
Αγίων Αναργύρων δημοτικού κτιρίου, σήμερα Τετάρτη την 08-04-2015 και ώρα
10:00 π.μ. συνήλθε η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού τροφίμων, που όρισε η
Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 212/2014 απόφασή της, προκειμένου να
αποσφραγίσει ηλεκτρονικά την προσφορά που υποβλήθηκε στον Δήμο, με αριθμό
πρωτοκόλλου 4910/17.03.2015 για την προμήθεια: «Προμήθεια τροφίμων
των ειδών κρεοπωλείου», Α.Μ. 37/2015 όπως αναφέρεται στην υπ’ αρ. πρωτ.
4131/05/03/2015 Διακήρυξη του Αντιδημάρχου κ. Μιχαήλ Λάλου-Αναγνώστου
και σύμφωνα με τις δ/ξεις του Ν. 4111/13 κατά τα προβλεπόμενα στον
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (απόφαση Υπ. Εσωτερικών, ΦΕΚ Β΄ 185) όπως αυτός ισχύει κάθε
φορά, και τον Ν. 2286/1995.

Στην συνεδρίαση της Επιτροπής που είχε απαρτία ήταν παρόντες οι:
1. Κακάτσου Χαρίκλεια, Πρόεδρος
2. Γεωργίου Σωκράτης, Μέλος
3. Χανιωτάκη Γαλάτεια, Γραμματέας

Μετά από το 5665/24.03.2015 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών –Αποθήκης,
ειδοποιήθηκαν τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού να προβούν σε
αποσφράγιση της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή, την προγραμματισμένη ώρα (10.00΄ π.μ.) συνεδρίασε
για την αποσφράγιση της μιας και μοναδικής προσφοράς (όπως προκύπτει και από
το πρακτικό 1 της διενέργειας διαγωνισμού) και διαπίστωσε ότι η παρακάτω
επιχείρηση:

Α/
Α

Προμηθευτής Ταχυδρομική
Διεύθυνση

Αρ. πρωτ.
Φακέλου /
ημερομηνία

1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Λιανικό Εμπόριο Κρέατος –
Χονδρικό Εμπόριο Νωπών και
Κατεψυγμένων Κρεάτων

Σωκράτους 1,
Αθήνα – Χαλάνδρι

4910/17.03.2015

έχει υποβάλει την Τεχνική και Οικονομική προσφορά και προχώρησε στην
διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης εφαρμόζοντας τις κατά τα λοιπά κείμενες
διατάξεις.

Αμέσως μετά ελέγχθηκε  ο φάκελος της Τεχνικής προσφοράς σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της ΑΜ 37/2015 μελέτης των Υπηρεσιών του Δήμου και
αποσφραγίστηκε ο υποφάκελος της  οικονομικής προσφοράς.

Αναφορικά με το περιεχόμενο της Τεχνικής προσφοράς η Επιτροπή
επισημαίνει ότι αυτή (μια και μοναδική προσφορά) είναι σύμφωνη με τους όρους
και τις Τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

Προσκομίστηκαν  τα εξής:

ΑΔΑ: 7ΟΤ9ΩΗΓ-ΥΒΨ



α/α ΤΙΤΛΟΣ
ΦΑΚΕΛΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΦΑΚΕΛΟΥ

1 ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΔΩΝ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΤΙΜΕΣ

ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Από την με α/α 2 «οικονομική προσφορά» προκύπτουν τα εξής:

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

1 ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥ (5321) 1%
2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ (5321) 1%
3 ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ (5703) 1%
4 ΧΟΙΡΙΝΟ ΧΩΡΙΣ ΚΟΚΚΑΛΟ  (ΣΠΑΛΑ) 1%
5 ΚΙΜΑΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ 1%

Από την με α/α 2 προσφορά: «τιμολόγιο προσφοράς- είδη κρεοπωλείου»,
αναλύεται η προσφορά ανά είδος και ποσότητα είδους σε αναλυτικό πίνακα. Για
την αξία όλων των ειδών (7.161,00 κιλά) που προσφέρονται η Δαπάνη αναλύεται
ως εξής:

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 33.565,158 €
ΦΠΑ 13% :   4.363,471 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 37.928,629 €

Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό , το οποίο εκτυπώθηκε σε
έξι (6) αντίγραφα και υπογράφεται ως εξής :

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΚΑΤΣΟΥ

2. ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ

ΑΔΑ: 7ΟΤ9ΩΗΓ-ΥΒΨ
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