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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ   
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ                         
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΑΡΜΟ∆ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

από το πρακτικό της υπ' αρ. 4ης/2018 Συνεδρίασης  
της Οικονοµικής Επιτροπής 

 
Αριθ. Απόφασης 67/2018  

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Έγκριση πρακτικού της επιτροπής 
διαγωνισµού που αφορά στην 
κατακύρωση του αποτελέσµατος του 
διαγωνισµού για την προµήθεια 
«Προµήθεια γάλακτος για το 
προσωπικό» προϋπολογισµού 
270.006,94 € 

 
Χαλάνδρι και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 23η του µήνα Ιανουαρίου του έτους 
2018, ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 9:30 π.µ., συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ αρ. 2290/19-1-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που 
εστάλη σε καθέναν από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, για 
συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεµάτων Η.∆. και Ε.Η.∆..  
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν 
παρόντα 8. 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 
ΜΕΛΗ: ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,  ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (σε αντικατάσταση του τακτικού µέλους κ. Γ. 
Λυµπεράτου), ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  

ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα. 
 
Προσελεύσεις: Ουδείς. 
 
Αποχωρήσεις: Ουδείς. 
 
Ο Πρόεδρος, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών – υπαλλήλου του ∆ήµου 
κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου,  επί του 34ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι: 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: Ω30ΒΩΗΔ-ΧΑΒ



 2 

 
 
Μας υπεβλήθη η υπ΄αρ. πρωτ. 1856/17-01-2018 εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Με την 243/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α 72ΖΙΩΗ∆-3ΒΛ) εγκρίθηκε η 
αναγκαιότητα της προµήθειας µε αντικείµενο την «προµήθεια γάλακτος για το 
προσωπικό» για τα έτη 2017 και 2018, συνολικού προϋπολογισµού 270.006,94€, µε τη 
∆ιενέργεια Ανοικτού ∆ιεθνούς Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού µε χρήση ΕΣΗ∆ΗΣ. Κατ’ εφαρµογή 
του Ν. 4013/11 και της ΚΥΑ 57654/22.5.2017 (Φ.Ε.Κ 1781/23.5.2017 τ.Β’)  καταχωρήθηκε 
πρωτογενές αίτηµα στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) και 
έλαβε Α∆ΑΜ 17REQ001537439 2017-06-16”.  

Με την 430/2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α: 7ΝΨΣΩΗ∆-1ΑΖ) εγκρίθηκε η 
πολυετής δαπάνη µε τίτλο «Προµήθεια Γάλακτος για το Προσωπικό», η οποία εκτίνεται σε 
περισσότερα του ενός έτη και συγκεκριµένα σε δύο έτη (2017 και 2018). Με την ίδια απόφαση 
εγκρίθηκαν και διατέθηκαν οι πιστώσεις που θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Ο.Ε. 
2017, συνολικού ποσού 135.003,47€, σε βάρος των  Κ.Α. ως αναλυτικά περιγράφονται στην 
ανωτέρω απόφαση (430/2017)  καθώς και οι πιστώσεις που θα βαρύνουν τους αντίστοιχους 
Κ.Α. των προϋπολογισµών του ∆ήµου για το έτος 2018. Στη συνέχεια, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Π.∆. 80/2016 εκδόθηκαν οι σχετικές Αποφάσεις  Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) 
ως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στη µε Α.Π. 28862/5-09-2017 διακήρυξη του ∆ιεθνή 
∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια γάλακτος για το προσωπικό». Η 430/2017 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής καταχωρήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ και έλαβε Α∆ΑΜ: 17REQ001712409 
2017-07-18 (εγκεκριµένο αίτηµα).  

Με την 613/2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α ΩΖΕΥΩΗ∆-ΨΡΡ) εγκρίθηκαν οι 
τεχνικές προδιαγραφές της 48/2017 µελέτης και καταρτίθηκαν οι όροι της διακήρυξης 
Ανοιχτού ∆ιεθνή Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια Γάλακτος για το προσωπικό» 
προϋπολογισµού 270.006,94€.  Κατόπιν, εκδόθηκε η µε Α.Π. 28862/5-09-2017 διακήρυξη του 
∆ιεθνή ∆ιαγωνισµού (Α∆Α: Ω∆ΙΙΩΗ∆-ΧΚΙ) η οποία καταχωρήθηκε στο ΚΗΜ∆ΗΣ και έλαβε 
Α∆ΑΜ: 17PROC001901238 2017-09-05. Περίληψη της σχετικής διακήρυξης δηµοσιεύθηκε 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στην Επίσηµη εφηµερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(2017/S 172-351891) και στον ελληνικό τύπο (Α.Π. 28863/5-09-2017). Επίσης, αναρτήθηκαν 
τα τεύχη της µελέτης και η διακήρυξη στην ιστοσελίδα του ∆ήµου http://www.halandri.gr.  

Ο διαγωνισµός για την «Προµήθεια Γάλακτος για το προσωπικό» διεξήχθη ηλεκτρονικά µέσω 
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), µε συστηµικό 
α.α. 45766. 
Κατά την ηµέρα και ώρα που οριζόταν από τη διακήρυξη η Επιτροπή διαγωνισµού προέβη στην 
αποσφράγιση των ηλεκτρονικών προσφορών και στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής – τεχνικών προσφορών των διαγωνιζόµενων και συνέταξε το από 23/10/2017 
πρακτικό σύµφωνα µε το οποίο απορρίφθηκαν οι προσφορές των διαγωνιζοµένων εταιρειών: 
Α) ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε. «∆ΑΝΑΟΣ» και Β) ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ για τους λόγους 
ως αναλυτικά αναφέρονται σε αυτό. Στη συνέχεια προχώρησε στην αποσφράγιση των 
οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζόµενων των οποίων οι προσφορές έγιναν δεκτές κατά 
το α στάδιο ήτοι: 1) ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ. «ΜΑΝ∆ΡΕΚΑΣ 
Α.Ε.» και 2) ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ και συνέταξε σχετικό πρακτικό ανάδειξης προσωρινού 
αναδόχου.  

Με την 954/2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α 7ΗΘ6ΩΗ∆-Φ1Ο) εγκρίθηκαν τα 
ανωτέρω πρακτικά της επιτροπής ∆ιαγωνισµού και αναδείχθηκε η εταιρεία ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 
ΜΑΝ∆ΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ. «ΜΑΝ∆ΡΕΚΑΣ Α.Ε.» ως προσωρινή ανάδοχος για την  
«προµήθεια γάλακτος για το προσωπικό» διότι προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή µονάδος ήτοι 
0,87€ ανά συσκευασία λίτρου γάλακτος (πλήρες ή ελαφρύ) πλέον Φ.Π.Α. 13%. Το σύνολο της 
προσφοράς για την προµήθεια 217.222 λίτρων γάλακτος ανέρχεται στο ποσό 188.983,14€ 
πλέον Φ.Π.Α. 13% (24.567,81€) = 213.550,95€. 
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Η ανωτέρω απόφαση (954/2017) της Οικονοµικής Επιτροπής και τα πρακτικά της Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης προσφορών κοινοποιήθηκαν µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ σε όλους τους 
συµµετέχοντες. Κατά αυτής, δεν υπεβλήθη προσφυγή από τους διαγωνιζόµενους. Μετά την 
επέλαση του χρονικού διαστήµατος για την άσκηση προσφυγής, απεστάλη πρόσκληση προς 
την προσωρινή ανάδοχο εταιρεία για την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης ως 
αυτά ορίζονται από τη διακήρυξη. Στη συνέχεια προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης και συνέταξε το από 5/01/2018  πρακτικό που έχει ως ακολούθως: 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ, (Α.Μ. 48/2017). 

       
Στo Χαλάνδρι  την 5η Ιανουαρίου 2018, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.µ στα γραφεία του 
∆ήµου Χαλανδρίου, συνεδρίασε η Επιτροπή  ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης 
Προσφορών για την Προµήθεια Τροφίµων και Γάλακτος για το έτος 2017, του άρθρου 221 
παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 819/2016 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
1) Γιαννακοπούλου Μαρία (Τακτικό µέλος, ως πρόεδρος) 
2) Ευαγγελίου Τριάδα (Τακτικό µέλος) 
3) Μαρούλης Απόστολος (Τακτικό µέλος) 
 
Αντικείµενο της συνεδρίασης αποτέλεσε η ηλεκτρονική αποσφράγιση, ο έλεγχος και 
αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, που υποβλήθηκαν στον Ανοικτό ∆ιεθνή 
Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό µε αντικείµενο την προµήθεια γάλακτος για το προσωπικό, 
πολυετούς διάρκειας, εκτιµώµενης αξίας 270.006,94€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) µε Α.Μ. 
48/2017 (αρ. πρωτ. ∆ιακήρυξης 28862/5-09-2017) και µε αριθµό συστήµατος 45766, µε 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, βάσει 
τιµής, ανά λίτρο γάλακτος. 
 
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη: 
 
1. Τη µε αρ. πρωτ. 28862/5-09-2017 ∆ιακήρυξη του Τµήµατος Προµήθειών και ∆ιαχείρισης 
Υλικού. 
2. Τη µε αρ. πρωτ. 47598/20-12-2017 πρόσκληση προς την εταιρεία ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 
ΜΑΝ∆ΡΕΚΑΣ Α.Ε. (µε δ.τ. «ΜΑΝ∆ΡΕΚΑΣ Α.Ε»), για την υποβολή των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης µειοδότη. 
 
Η Επιτροπή συνδέθηκε στο σύστηµα µε τους κωδικούς του χρήστη αποσφράγισης, επέλεξε τον 
διαγωνισµό 45766 και µέσω των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κρυφό προσωπικό 
κωδικό πρόσβασης) της προέδρου και του µέλους της επιτροπής, προχώρησε στην 
ηλεκτρονική αποσφράγιση και στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που 
υποβλήθηκαν από την εταιρεία ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (µε δ.τ. 
«ΜΑΝ∆ΡΕΚΑΣ Α.Ε.»), όπως όφειλε, εντός 15 ηµερών από τη σχετική ειδοποίησή της. 
 
Αφού ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, η 
Επιτροπή προέβη στην παραλαβή του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε έντυπη 
µορφή, που είχε υποβληθεί στο πρωτόκολλο του ∆ήµου µε αρ. πρωτ. 48499/29-12-2017, 
εντός 3 εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους. 
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Στη συνέχεια η Επιτροπή, αφού µονόγραψε τον σφραγισµένο φάκελο των δικαιολογητικών, 
τον αποσφράγισε, µονόγραψε τα δικαιολογητικά ανά φύλλο και προέβη στον έλεγχο αυτών.  
 
Τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι τα εξής: 
1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του Νοµίµου Εκπροσώπου, Προέδρου & ∆ιευθύνοντος 
Συµβούλου της Εταιρείας ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΕΚΑΣ Α.Ε Βασιλείου Μανδρέκα. 
2. Αποσπάσµατα ποινικού µητρώου, σε ισχύ, του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου και όλων των 
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
3. Πιστοποιητικά, σε ισχύ, εκδοθέντα από το Πρωτοδικείο Κορίνθου, από τα οποία προκύπτει   
ότι η εταιρεία: 
• δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ούτε σε εκκαθάριση.  
• δεν έχει καταθέσει αίτηση για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και αναγκαστικής 
εκκαθάρισης. 
• ∆εν έχει εκδοθεί απόφαση για την υπαγωγή της στο καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης. 
• δεν έχει κατατεθεί αίτηση για την υπαγωγή της στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης. 
• δεν έχει εκδοθεί απόφαση που να θέτει την εταιρεία σε αναγκαστική διαχείριση. 
• δεν έχει κατατεθεί αίτηση για να τεθεί η εταιρεία σε αναγκαστική διαχείριση. 
• δεν έχει εκδοθεί απόφαση συνδιαλλαγής – εξυγίανσης 
• δεν έχει κατατεθεί αντίστοιχη αίτηση διαδικασίας εξυγίανσης – συνδιαλλαγής. 
• δεν έχει κατατεθεί αίτηση για να τεθεί σε σχέδιο αναδιοργάνωσης. 
4. Αποδεικτικό Ενηµερότητας, σε ισχύ, για χρέη προς το ∆ηµόσιο της ΑΑ∆Ε (Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων). 
5. Καταστατικό της εταιρείας. 
6. Γενικό Πιστοποιητικό, σε ισχύ, του Επιµελητηρίου Κορινθίας (Τµήµα Μητρώου/Υπηρεσία 
ΓΕΜΗ), µε το πιστοποιείται  τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας και η καταχώριση 
των σχετικών στοιχείων στο µητρώο και βεβαιώνεται ότι: 
-δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισµένος χρόνος διάρκειάς της ανωτέρω 
τροποποίησης 
- δεν έχει καταχωρηθεί απόφαση λύσης της εταιρείας ή θέσης αυτής σε εκκαθάριση. 
-δεν έχει κατατεθεί αίτηση, αγωγή, ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισµό ή 
αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συν-εκκαθαριστή ούτε απόφαση θέσης της εταιρείας υπό 
αναγκαστική διαχείριση ή ειδική διαχείριση. 
-δεν έχει κατατεθεί απόφαση περί κήρυξης της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης ή σε 
διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης, ούτε αίτηση προς το αρµόδιο ∆ικαστήριο για να 
κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής/εξυγίανσης. 
7. Βεβαίωση ασφαλιστικής Ενηµερότητας της Εταιρείας, σε ισχύ, από το ΕΦΚΑ. 
8. Πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου Κορινθίας για την εγγραφή της Εταιρείας στο µητρώο 
επωνυµιών και το αντικείµενο εργασιών της. 
9. Παραστατικά εκπροσώπησης, σε ισχύ, από το Επιµελητήριο Κορινθίας (Τµήµα 
Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ).  
 
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου η Επιτροπή έκρινε ότι τα δικαιολογητικά έχουν 
προσκοµισθεί εµπρόθεσµα, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Παραρτήµατος Α αυτής και είναι 
πλήρη. 
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Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
- Την υπ΄αρ. πρωτ. 28862/5-09-2017 ∆ιακήρυξη και την 48/2017 Μελέτη της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος. 
- Το ισχύον νοµικό πλαίσιο 
- Το γεγονός ότι η προµήθεια γάλακτος είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της υγείας των 
εργαζοµένων του ∆ήµου Χαλανδρίου. 

 
Γνωµοδοτεί προς την Οικονοµική Επιτροπή: 

 
Την κατακύρωση του αποτελέσµατος του Ανοικτού ∆ιεθνή Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού για την 
προµήθεια γάλακτος για το προσωπικό, στην εταιρεία ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΕΚΑΣ Α.Ε. (µε 
δ.τ. ΜΑΝ∆ΡΕΚΑΣ Α.Ε.) µε τιµή προσφοράς 0,87€ ανά συσκευασία λίτρου γάλακτος (πλήρες ή 
ελαφρύ) πλέον Φ.Π.Α. 13%.  
Ήτοι σύνολο προσφοράς για την προµήθεια 217.222 λίτρων γάλακτος: 188.983,14€ πλέον 
Φ.Π.Α.13% (24.567,81€)=213.550.95€ 
 
Στο σηµείο αυτό η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό και το 
υπέγραψε, ως κατωτέρω: 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 
 

1. Μαρία Γιαννακοπούλου        2. Τριάδα Ευαγγελίου           3. Απόστολος Μαρούλης 
 
 
Λαµβάνοντας υπόψη, το ανωτέρω πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού & Αξιολόγησης 
Προσφορών, τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών» καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010 σύµφωνα µε το 
οποίο η Οικονοµική Επιτροπή «καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και 
κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία» η υπηρεσία ζητά να 
ληφθεί σχετική απόφασης για την: 
Α) έγκριση του πρακτικού της επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού που αφορά στον έλεγχο 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης της προσωρινής αναδόχου εταιρείας  ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 
ΜΑΝ∆ΡΕΚΑΣ Α.Ε. 
Β) κατακύρωση του αποτελέσµατος του Ανοιχτού ∆ιεθνή Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού µε 
αντικείµενο την Προµήθεια γάλακτος για το προσωπικό, Α.Μ. 48/2017, στην εταιρεία 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΕΚΑΣ Α.Ε. (µε δ.τ. ΜΑΝ∆ΡΕΚΑΣ Α.Ε.), διότι προσέφερε τη 
χαµηλότερη τιµή, ήτοι τιµή προσφοράς 0,87€ ανά συσκευασία λίτρου γάλακτος (πλήρες ή 
ελαφρύ) πλέον Φ.Π.Α. 13%.  

Το σύνολο της προσφοράς για την προµήθεια 217.222 λίτρων γάλακτος ανέρχεται στο ποσό 
των  188.983,14€ πλέον Φ.Π.Α.13% (24.567,81€)=213.550.95€. 
 
Υποβλήθηκαν συνηµµένα τα σχετικά πρακτικά διενέργειας του διαγωνισµού & αξιολόγησης 
προσφορών. 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από διαλογική συζήτηση, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του 
∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν.3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) καθώς και τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας.  
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Η Οικονοµική Επιτροπή Χαλανδρίου 
αποφασίζει οµόφωνα 

 
1) την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια 
γάλακτος για το προσωπικό», Α.Μ. 48/2017, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης της προσωρινής αναδόχου εταιρείας ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΕΚΑΣ Α.Ε., ως 
ανωτέρω αναλυτικά αναφέρεται. 
 
2) την κατακύρωση του αποτελέσµατος του Ανοιχτού ∆ιεθνή Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού µε 
αντικείµενο την ανωτέρω Προµήθεια, στην εταιρεία ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΕΚΑΣ Α.Ε. (µε 
δ.τ. ΜΑΝ∆ΡΕΚΑΣ Α.Ε.), διότι προσέφερε τη χαµηλότερη τιµή, ήτοι τιµή προσφοράς 0,87€ ανά 
συσκευασία λίτρου γάλακτος (πλήρες ή ελαφρύ) πλέον Φ.Π.Α. 13%.  

Το σύνολο της προσφοράς για την προµήθεια 217.222 λίτρων γάλακτος ανέρχεται στο ποσό 
των  188.983,14€ πλέον Φ.Π.Α.13% (24.567,81€)=213.550.95€. 
 
 
 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 67/2018. 
 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 
                  Χαλάνδρι, 29/1/2018 
                      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

             ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 
                 ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ 
ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, 
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,  
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,   
ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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