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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19/11-11-2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αριθ. Απόφασης: 129/2020
Θέμα 2ο: Έγκριση ή μη του Πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών
προσφορών του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ¨Προμήθεια Τροφίμων του Δήμου
Ηράκλειας και της Κ.Ε.Δ.Η. 2020-2021¨.
Σήμερα την 11η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30π.μ η Οικονομική Επιτροπή
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη με χρήση της επίσημης υπηρεσίας
τηλεδιασκέψεων του ελληνικού δημοσίου e-presence (www.epresence.gov.gr), σύμφωνα με την
παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, Τεύχος Α΄ 55/11-03-2020, ύστερα
από την με αρ.12889/05-11-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό
χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, στην
επικεφαλής της παράταξης που δεν εξέλεξε μέλος στην Οικονομική Επιτροπή, στην Γενική
Γραμματέα του Δήμου Ηράκλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010,
όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 2 του Ν.
4623/2019, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την
έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει, αφού σε σύνολο 7 μελών
παρόντα ήταν 5:
Παρόντες οι :
Απόντες οι:

1
2
3
4

Όνομα

Επώνυμο

Πατρώνυμο Αξίωμα

Γεώργιος
Δημήτριος
Αθανάσιος
Μαλαματής

Κουτσάκης
Χαβαλές
Σταυρακάρας
Μπουντράκης

Αθανάσιος
Νικόλαος
Άγγελος
Λάμπρος

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Μέλος
Μέλος

Δημήτριος Τζήκας
Ιερουσαλήμ (Μίμης)

Κοτσακιαχίδης

Ιωάννης

Μέλος

αν και κλήθηκαν νόμιμα

5 Κλεάνθης

Ονοματεπώνυμο

Πατούσης
Οι οποίοι δεν συμμετείχαν
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Στη συνεδρίαση συμμετείχε η κ. Βασιλική Βάκα Γενική Γραμματέας του Δήμου Ηράκλειας
Επίσης στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Νικόλαος Καμπούρης για
την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε ότι ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιερουσαλήμ (Μίμης)
Πατούσης με υπεύθυνη δήλωση έκανε γνωστό ότι αδυνατεί να συμμετέχει στην συνεδρίαση για
επαγγελματικούς λόγους.
Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων της συνεδρίασης τον λόγο έλαβε ο κ. Κλεάνθης
Κοτσακιαχίδης, ο οποίος ζήτησε από τον κ. Δήμαρχο να συγκληθεί έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο
για την πανδημία, ώστε να ενημερωθούν επίσημα από τον Δήμαρχο οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
σχετικά με τις δράσεις του Δήμου, τα κρούσματα σε αιρετούς και υπαλλήλους του Δήμου καθώς
και αν έχει σκοπό ο Δήμος να πάρει μέτρα για τους επαγγελματίες. Επίσης, είπε ότι θα δοθεί με
αυτόν τρόπο η ευκαιρία να κατατεθούν κάποιες προτάσεις.
Απαντώντας ο κ. Δήμαρχος είπε πως τα στοιχεία σχετικά με τα κρούσματα σε αιρετούς και
εργαζόμενους αποτελούν αυστηρά προσωπικά δεδομένα και για τους επαγγελματίες έχουν
ληφθεί μέτρα από το προηγούμενο κύμα της πανδημίας. Ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει τίποτε
περισσότερο πέραν αυτών που έρχονται μέσω εγκυκλίων από την Κυβέρνηση. Αυτά που
υποδεικνύονται γίνονται.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του δεύτερου θέματος, έθεσε
υπόψη των μελών της την υπ’ αρ.12964/06-11-2020 εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας και
Αξιολόγησης Προμηθειών του Δήμου για την Προμήθεια Τροφίμων του Δήμου Ηράκλειας και της
Κ.Ε.Δ.Η. 2020-2021 καθώς επίσης και το πρακτικό της, τα οποία έχουν ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
• Tου Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ».
• Tην υπ’ αριθ. 125/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η
διενέργεια της προμήθειας ειδών καθαριότητας και υγιεινής του Δήμου Ηράκλειας και
των Νομικών του Προσώπων 2020-2021, οι τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην
υπ’ αρ. 03/2020 μελέτη της εν λόγω προμήθειας, ο τρόπος εκτέλεσης και καθορίστηκαν οι
όροι της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού. Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο
(Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: 6ΥΞΨΩΡΤ-Ξ5Χ.
• Την 03/2020 μελέτη του Δήμου που συντάχθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία του
Δήμου.
• Την με αρ. πρωτ.: 12206/26-10-2020 Διακήρυξη του Δημάρχου η οποία αναρτήθηκε στο
Κεντρικό
Ηλεκτρονικό
Μητρώο
Δημοσίων
Συμβάσεων
λαμβάνοντας
ΑΔΑΜ:20PROC007543269.
• το από 5/11/2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και αξιολόγησης
προμηθειών (ΕΔΔ) του Δήμου Ηράκλειας για το έτος 2020.
Προτείνουμε:
1. Την έγκριση ή μη του Πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών
προσφορών του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Η. 2020-2021.
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και

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και αξιολόγησης προμηθειών (ΕΔΔ)

Θέμα:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Η. 2020-2021.

Στην Ηράκλεια σήμερα στις 05/11/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ., οι κάτωθι υπογεγραμμένοι :
Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

1)
Γούσιου Αικατερίνη
Πρόεδρος
2)
Παντελίδης Ιάκωβος
Μέλος
3)
Καμπούρης Νικόλαος
Μέλος
οι οποίοι αποτελούν την Επιτροπή για τη Διενέργεια Διαγωνισμών και αξιολόγησης προμηθειών
(ΕΔΔ) του Δήμου Ηράκλειας για το έτος 2020 η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 141/2019
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηράκλειας, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθμ. 88/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηράκλειας
Έχοντας υπόψη:
1. Tου Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ».
2. Tην υπ’ αριθ. 125/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η
διενέργεια της προμήθειας ειδών καθαριότητας και υγιεινής του Δήμου Ηράκλειας και
των Νομικών του Προσώπων 2020-2021, οι τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην
υπ’ αρ. 03/2020 μελέτη της εν λόγω προμήθειας, ο τρόπος εκτέλεσης και καθορίστηκαν οι
όροι της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού. Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο
(Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας ΑΔΑ: 6ΥΞΨΩΡΤ-Ξ5Χ.
3. Την 03/2020 μελέτη του Δήμου που συντάχθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία του
Δήμου.
4. Την με αρ. πρωτ.: 12206/26-10-2020 Διακήρυξη του Δημάρχου η οποία αναρτήθηκε στο
Κεντρικό
Ηλεκτρονικό
Μητρώο
Δημοσίων
Συμβάσεων
λαμβάνοντας
ΑΔΑΜ:20PROC007543269.
Προβήκαμε
Στην παραλαβή τριών (03) προσφορών οι οποίες είναι οι εξής:
Αριθμ. πρωτ. φακέλου
προσφοράς
12726/03-11-2020

Τίτλος επιχείρησης
ΑΦΟΙ ΣΑΛΑΜΠΑΣΗ ΟΕ
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12754/04-11-2020
12796/04-09-2020

ΣΦΕΤΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Οι προσφορές των άνω οικονομικών φορέων διαπιστώνεται ότι έχουν υποβληθεί
εμπρόθεσμα. Δεν υποβλήθηκε καμία άλλη προσφορά μέχρι τη προκαθορισμένη ώρα σύμφωνα
με την με αριθμ. πρωτ.: 12206/26-10-2020 Διακήρυξη Δημάρχου.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, η Πρόεδρος δήλωσε ότι δε
μπορεί να γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης.
Η Επιτροπή αποφάσισε η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής,
των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών να γίνουν σε μία συνεδρίαση.
Α. Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών (σφραγισμένος
φάκελος κ.λ.π.). Όλες οι προσφορές υποβλήθηκαν σε σφραγισμένο φάκελο, φέροντας τις
ενδείξεις που απαιτούσε η διακήρυξη στο άρθρο 4: Υποβολή φακέλου προσφοράς.
Β.
Η ΕΔΔ μονογράφει και σφραγίζει τον ενιαίο φάκελο της 1ης προσφοράς με αριθμ. πρωτ.:
12726/03-11-2020 του οικονομικού φορέα ΑΦΟΙ ΣΑΛΑΜΠΑΣΗ Ο.Ε. και προβαίνει δημόσια στην
αποσφράγιση του. Η ΕΔΔ μονογράφει και σφραγίζει τον φάκελο των δικαιολογητικών, το φάκελο
της τεχνικής προσφοράς και το φάκελο της οικονομικής προσφοράς. Η ΕΔΔ προβαίνει στην
αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών, μονογράφει και σφραγίζει όλα τα έγγραφα που
εμπεριέχονται σε αυτόν και προβαίνει στον έλεγχο αυτών. Στη συνέχεια η ΕΔΔ προβαίνει στην
αποσφράγιση του φακέλου της τεχνικής προσφοράς μονογράφει, σφραγίζει και ελέγχει όλα τα
έγγραφα που περιέχονται σε αυτόν. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και της
τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα ΑΦΟΙ ΣΑΛΑΜΠΑΣΗ Ο.Ε. στο διαγωνισμό σύμφωνα
με όσα αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 12206/26-10-2020 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού και
την υπ’ αριθμ 03/2020 μελέτη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηράκλειας διαπιστώνει ότι
ο ανωτέρω συμμετέχων φορέας προσκόμισε σωστά όλα τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη
δικαιολογητικά και ως εκ τούτου γίνεται δεκτή προς αξιολόγηση στο επόμενο στάδιο του
Διαγωνισμού.
Η ΕΔΔ μονογράφει και σφραγίζει τον ενιαίο φάκελο της 2ης προσφοράς με αριθμ. πρωτ.:
12754/04-11-2020 του οικονομικού φορέα ΣΦΕΤΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και προβαίνει
δημόσια στην αποσφράγιση του. Η ΕΔΔ μονογράφει και σφραγίζει τον φάκελο των
δικαιολογητικών, το φάκελο της τεχνικής προσφοράς και το φάκελο της οικονομικής προσφοράς.
Η ΕΔΔ προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών, μονογράφει και
σφραγίζει όλα τα έγγραφα που εμπεριέχονται σε αυτόν και προβαίνει στον έλεγχο αυτών. Στη
συνέχεια η ΕΔΔ προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου της τεχνικής προσφοράς μονογράφει,
σφραγίζει και ελέγχει όλα τα έγγραφα που περιέχονται σε αυτόν. Μετά τον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα ΣΦΕΤΚΟΣ
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ στο διαγωνισμό σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην υπ’ αριθμ.
12206/26-10-2020 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού και την υπ’ αριθμ 03/2020 μελέτη της
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηράκλειας διαπιστώνει ότι ο ανωτέρω συμμετέχων φορέας
προσκόμισε σωστά όλα τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά και ως εκ τούτου
γίνεται δεκτή προς αξιολόγηση στο επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού.
Η ΕΔΔ μονογράφει και σφραγίζει τον ενιαίο φάκελο της 3ης προσφοράς με αριθμ. πρωτ.:
12796/04-09-2020 του οικονομικού φορέα ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. και προβαίνει
δημόσια στην αποσφράγιση του. Η ΕΔΔ μονογράφει και σφραγίζει τον φάκελο των
δικαιολογητικών, το φάκελο της τεχνικής προσφοράς και το φάκελο της οικονομικής προσφοράς.
Η ΕΔΔ προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών, μονογράφει και
σφραγίζει όλα τα έγγραφα που εμπεριέχονται σε αυτόν και προβαίνει στον έλεγχο αυτών. Στη
συνέχεια η ΕΔΔ προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου της τεχνικής προσφοράς μονογράφει,
σφραγίζει και ελέγχει όλα τα έγγραφα που περιέχονται σε αυτόν. Μετά τον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΙΑ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. στο διαγωνισμό σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην υπ’ αριθμ.
12206/26-10-2020 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού και την υπ’ αριθμ 03/2020 μελέτη της
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηράκλειας διαπιστώνει ότι ο ανωτέρω συμμετέχων φορέας
προσκόμισε σωστά όλα τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά και ως εκ τούτου
γίνεται δεκτή προς αξιολόγηση στο επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού.
Γ.
Στη συνέχεια η ΕΔΔ προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς του
οικονομικού φορέα ΑΦΟΙ ΣΑΛΑΜΠΑΣΗ Ο.Ε. μονογράφει, σφραγίζει και ελέγχει όλα τα έγγραφα
που περιέχονται σε αυτόν.
Στη συνέχεια η ΕΔΔ προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς του
οικονομικού φορέα ΣΦΕΤΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ μονογράφει, σφραγίζει και ελέγχει
όλα τα έγγραφα που περιέχονται σε αυτόν.
Στη συνέχεια η ΕΔΔ προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς του
οικονομικού φορέα ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. μονογράφει, σφραγίζει και ελέγχει
όλα τα έγγραφα που περιέχονται σε αυτόν. Κατά τον έλεγχο του εντύπου οικονομικής
προσφοράς διαπιστώθηκε ότι η οικονομική προσφορά δόθηκε με κριτήριο κατακύρωσης το
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση
τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το
εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Υπηρεσίας Εμπορίου της οικείας Περιφέρειας
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3438/2006.
Σύμφωνα, όμως, με το άρθρο 1.3 και άρθρο 2.3.2 της υπ’ αριθμ. 12206/26-10-2020 Διακήρυξης
στα οποία ρητά αναφέρεται ότι για την ΟΜΑΔΑ 1:Προμήθεια γάλακτος του Δήμου Ηράκλειας,
στην οποία συμμετέχει ο οικονομικός φορέας ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., το κριτήριο
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κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά ομάδα
αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του
Ν.4412/2016.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η οικονομική προσφορά δεν συμφωνεί με τους όρους και τις
προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 12206/26-10-2020 Διακήρυξης του Δήμου Ηράκλειας. Για το λόγο
αυτό η προσφορά του οικονομικού φορέα ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. απορρίπτεται.
Δ. Στη συνέχεια η ΕΔΔ προχώρησε στην ανάγνωση των οικονομικών στοιχείων των προσφορών
των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στον διαγωνισμό και κατέληξε
Στην αποδοχή της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας ΑΦΟΙ ΣΑΛΑΜΠΑΣΗ Ο.Ε. για την ομάδα
4.
Στην αποδοχή της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας ΣΦΕΤΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
για τις ομάδες 1,2,3,4.
Στη ΜΗ αποδοχή της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Ι.Κ.Ε. για την ομάδα 1.
Ε. Γνωμοδοτεί υπέρ της ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Η. 2020-2021» στους παρακάτω οικονομικούς φορείς:
για τις ομάδες: 1,2 υπέρ του οικονομικού φορέα ΣΦΕΤΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ η
οποία πρόσφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά ομάδα
αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του
Ν.4412/2016 και η οποία συγκρινόμενη και με οικονομικές προσφορές παλαιότερων
διαγωνισμών κρίθηκε συμφέρουσα για το Δήμο.
Αξία οικονομικής προσφοράς για την ομάδα 1: 19.404,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ.
Αξία οικονομικής προσφοράς για την ομάδα 2: 2.017,08 € μη συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ.
για την ομάδα: 3 υπέρ του οικονομικού φορέα ΣΦΕΤΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ η
οποία πρόσφερε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα
παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της
Υπηρεσίας Εμπορίου της οικείας Περιφέρειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13
του Ν. 3438/2006 και η οποία συγκρινόμενη και με οικονομικές προσφορές παλαιότερων
διαγωνισμών κρίθηκε συμφέρουσα για το Δήμο.
Αξία οικονομικής προσφοράς για την ομάδα 3: Τρία τοις εκατό (3%).
για την ομάδα: 4 υπέρ του οικονομικού φορέα ΑΦΟΙ ΣΑΛΑΜΠΑΣΗ Ο.Ε. ο οποίος
πρόσφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά ομάδα
αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του
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Ν.4412/2016 και η οποία συγκρινόμενη και με οικονομικές προσφορές παλαιότερων
διαγωνισμών κρίθηκε συμφέρουσα για το Δήμο.
Αξία οικονομικής προσφοράς για την ομάδα 4: 1.220,24 € μη συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ.
Ολοκληρώνοντας, με τα παραπάνω, το έργο της για την παρούσα φάση του συνοπτικού
διαγωνισμού η επιτροπή συνέταξε το παρόν Πρακτικό και έλυσε τη συνεδρίασή της.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό σε τρία αντίτυπα το οποίο αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται, ένα εκ των οποίων θα διαβιβαστεί στην Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Ηράκλειας».
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του
Ν.4623/2019, τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την υπ’ αρ. 12964/06-11-2020 εισήγηση της
Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προμηθειών του Δήμου για την Προμήθεια Τροφίμων
του Δήμου Ηράκλειας και της Κ.Ε.Δ.Η. 2020-2021.
αποφασίζει ομόφωνα
• Εγκρίνει το από 06-11-2020 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης
Προμηθειών για την Προμήθεια Τροφίμων του Δήμου Ηράκλειας και της Κ.Ε.Δ.Η. 20202021.
• Ανακηρύσσει προσωρινούς αναδόχους για την Προμήθεια Τροφίμων του Δήμου
Ηράκλειας και της Κ.Ε.Δ.Η. 2020-2021, α) για τις ομάδες 1,2 και 3 τον οικονομικό φορέα
ΣΦΕΤΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ο οποίος πρόσφερε την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά ανά ομάδα αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη
τιμή) και β) για την ομάδα 4 τον οικονομικό φορέα ΑΦΟΙ ΣΑΛΑΜΠΑΣΗ Ο.Ε., ο οποίος
πρόσφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά ομάδα
αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 129/2020.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τα μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής

Υπογραφή 1

Υπογραφές 4

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 16-11-2020
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Γεώργιος Κουτσάκης
Δήμαρχος

