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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 29/2019 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης
Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 24 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10,00 πμ. στο Δημοτικό Κατάστημα
του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης
ύστερα από την αριθμ.14705/20-12-2019 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με έξι (6) παρόντα και τρία (3) απόντα
μελή επί συνόλου επτά (7) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Αθανασιάδης Θεόδωρος
2. Ψωμάς Αλ/νδρος-Αντιδήμαρχος
3. Σύρτας Γεώργιος- Αντιδήμαρχος4. Ηλιάδης Μιχαήλ
5. Κιλατζίδης Ελευθέριος
6. Παυλίδης Πέτρος

(Πρόεδρος)
(τακτικό μέλος)
(τακτικό μέλος)
(τακτικό μέλος)
(αναπληρ.μέλος)
(αναπληρ.μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σαρίδης ΄Αλκης (τακτικό μέλος)
2.Σμολοκτός Νικόλαος (Αντιπρόεδρος) (τακτ.μέλος)
3.Ντεμίρης Αθανάσιος (τακτικό μέλος)

Οι οποίοι δεν ήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα

Τα πρακτικά τήρησε η υπάλληλος του Δήμου κ.Μαναρίδου Αλεξάνδρα

Αριθ.Απόφ. 180/2019
ΘΕΜΑ: Εγκριση του Πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών , τεχνικών και
οικονομικών προσφορών της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την προμήθεια με
τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π. ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020» για τις ομάδες 8, 9, 10
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι σύμφωνα με την περ.θ΄ της παρ.1
του άρθρου 3 του Ν.4623/2019, η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των
διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες,
προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη
της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους»
Στη συνέχεια προσκόμισε το Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών , τεχνικών και
οικονομικών προσφορών της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την προμήθεια με τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ
Ν.Π. ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020» για τις ομάδες 8, 9, 10, στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρονται τα παρακάτω:
Στην Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Χρήστου Σακάρη 15 , σήμερα
Παρασκευή 13.12.2019 και ώρα 12:19 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης η οποία
συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθ. 119/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ που υποβλήθηκαν στην υπ΄αριθμ. 13650/26.11.2019 ηλεκτρονική
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου τ η ς π ρ ο μ ή θ ε ι α ς μ ε τ ί τ λ ο «
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ
Ν.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 και γενικότερα των ομάδων 8, 9, 10». Η ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
έλαβε τον υπ΄ αριθ. 82388 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,
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Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την αριθμ. 1153/08.10.2019 διακήρυξη, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π. ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2020», την υπ΄αριθμ. 147/2019 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το άγονο αποτέλεσμα
του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, το νομικό πλαίσιο που διέπει την εν λόγω πρόσκληση , παρατηρεί τα εξής :
Η εν λόγω διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση διακήρυξης για την προμήθεια ειδών των Ομάδων: 8 «Είδη
Κρεοπωλείου», 9 «Είδη Ιχθυοπωλείου» 10 «Είδη Αρτοποιείου διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και είχε λάβει τον
αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 82388. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών ήταν σύμφωνα με τη Πρόσκληση ήταν η Π α ρ α σ κ ε υ ή 6 Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2 0 1 9 κ α ι ώ ρ α 1 6 : 0 0
Η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια,
(όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης) και επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 82388 και
διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι
έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό, η παρακάτω μοναδική προσφορά από τους παρακάτω οικονομικούς
φορείς, και με τους παρακάτω μοναδικούς αριθμούς συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ :

Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση
της προσφοράς καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη
και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την
παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι
«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η
πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν
αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο
στάδιο του διαγωνισμού.
Σύμφωνα με ην διακήρυξη εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω
στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να
προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι
ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς
και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).Δεν
προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα
τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα
των πρωτοτύπων.
Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης , ο οικονομικός φορέας κατέθεσε στο πρωτόκολλο του
Δήμου εμπρόθεσμα τον παρακάτω φάκελο ο οποίος έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου: 14201/09-12-2019
Συνεπώς ο αντίστοιχος ενσφράγιστος φάκελος υποβλήθηκε
εμπροθέσμως και νομοτύπως από τους
συμμετέχοντες σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.
Στην συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου «Δικαιολογητικά
συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» που είχε υποβάλλει η εταιρείας «Παραλία Ελιά Μον. ΙΚΕ» εξέτασε τα παρακάτω
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απαιτούμενα ( σε αυτό το στάδιο ) δικαιολογητικά τα οποία έχουν ως εξής :
• Κατατέθηκε το ΤΕΥΔ το οποίο είναι αποδεκτό σύμφωνα με την διακήρυξη και είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη του Δ.Σ.
• Κατατέθηκε η υπ΄αριθμ. 222896/04.12.2019 εγγυητική επιστολή του Ταμείου παρακαταθηκών και
Δανείων ποσού 155,76€ η οποία αφόρα τις Ομάδες 8,9,10 , και η οποία είναι συνταγμένη σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία οπότε κρίνεται αποδεκτή .
• Kατατέθηκαν νομιμοποιητικά έγγραφα και Παραστατικά εκπροσώπησης και όλα τα ΦΕΚ
Τροποποιήσεων της εταιρείας.
• Κατατέθηκαν οι Υπεύθυνες Δηλώσεις ψηφιακά υπογεγραμμένες οι οποίες αναγράφουν όλα τα
απαιτούμενα, στα άρθρα 2.4.3.1 και 2.4.3.2 της διακήρυξης, οπότε κρίνονται αποδεκτές.
• Κατατέθηκαν όλες οι άδειες λειτουργίας .
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η εταιρεία « Παραλία Ελιά Μονοπρόσωπη ΙΚΕ » κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά για αυτό το στάδιο του διαγωνισμού όπως αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3.1. και 2.4.3.2.
Ακολούθως η Επιτροπή, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και της αξιολόγησης της ηλεκτρονικής προσφοράς
αποσφράγισε τον φάκελο που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας. Μονογράφησαν από την Επιτροπή όλα
τα δικαιολογητικά –τεχνική προσφορά που υποβλήθηκαν ανά φύλλο.
Τα δικαιολογητικά που υπέβαλλε ο διαγωνιζόμενος με ενσφράγιστο φάκελο είναι τα εξής :

Α/Α

1

Προμηθευτής

Παραλία Ελιά
Μονοπρόσωπη ΙΚΕ

Αριθμός πρωτοκόλλου

14201/09-12-2019

Δικαιολογητικά
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(η υπ΄αριθμ. εγγυητική επιστολή του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
ποσού 155,76€ η οποία αφόρα τις
ομάδες 8,9,10 )
Το ΤΕΥΔ
Το υπ΄άριθμ. 952772/03.12.2019 Γενικό
Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ
Τις άδειες λειτουργίας και Βεβαιώσεις
Κρεοπώλη
Την υπ΄αριθμ. 1279897/25.12.2019
βεβαίωση του ΟΑΕΕ για τον κ. Θωμά
Θεοδωρούδη.
Την Βεβαίωση μεταβολής εργασιών
Το ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης
καταστατικού της ΙΚΕ .
Βεβαιώση Ασφαλιστικής ενημερότητας
από το ΙΚΑ
Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου
Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης
Βεβαίωση Φορολογικής ενημερότητας
Πιστοποιητικό Ποινικού μητρώου
Πιστοποιητικά ποιότητας ISO

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η εταιρεία «Παραλία Ελιά Μονοπρόσωπη ΙΚΕ » κρίνεται αποδεκτή σε αυτό
το στάδιο του διαγωνισμού οπότε γίνεται και η καταγραφή των κατατιθέμενων οικονομικών προσφορών της για
την έκαστη ομάδα:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΦΟΡΕΑΣ

ΠΟΣΟ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ
χωρίς ΦΠΑ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
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ΟΜΑΔΑ 8
ΟΜΑΔΑ 9
ΟΜΑΔΑ 10

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ

Ν.Π.ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Ν.Π.ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Ν.Π.ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

8.071,20 ευρώ
3.363,00 ευρώ
3.363,00 ευρώ

Παραλία Ελιά
Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
Παραλία Ελιά
Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
Παραλία Ελιά
Μονοπρόσωπη ΙΚΕ

Η επιτροπή του διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη:
• Την υπ΄αριθμ. 13650/26.11.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
• Την υπ΄ αριθμ. 11153/08.10.2019 διακήρυξη του Δημάρχου
• Την παραπάνω υποβληθείσα Προσφορά
• Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του Ν. 4497/2017, του Ν.4605/2019
• Την αξιολόγηση της προσφοράς
Προτείνει προς τη Οικονομική Επιτροπή: Την αποδοχή της προσφοράς της μοναδικής συμμετέχουσας εταιρείας
«Παραλία Ελιά Μονοπρόσωπη ΙΚΕ » καθώς είναι σύμφωνη με τους όρους της , πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και την ανάδειξη της σε προσωρινό ανάδοχο για
τις ομάδες 8. 9, και 10 του διαγωνισμού
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις:
1. του Ν.4412/2016
2. Το Πρακτικό του διαγωνισμού
3. του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4623/2019
Μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.-Εγκρίνει το Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών
της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π. ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020»
για τις ομάδες 8, 9, 10
Β.- Αποδέχεται τη μοναδική προσφορά της συμμετέχουσας εταιρείας «ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»
καθώς είναι σύμφωνη με τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, της διακήρυξης και των τεχνικών
προδιαγραφών και αναδεικνύει αυτή ως «προσωρινό ανάδοχο» για τις παρακάτω ομάδες τροφίμων:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΦΟΡΕΑΣ

ΟΜΑΔΑ 8

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

Ν.Π.ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Ν.Π.ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Ν.Π.ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΟΜΑΔΑ 9
ΟΜΑΔΑ 10

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ

ΠΟΣΟ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ
χωρίς ΦΠΑ
8.071,20 ευρώ
3.363,00 ευρώ
3.363,00 ευρώ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Παραλία Ελιά
Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
Παραλία Ελιά
Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
Παραλία Ελιά
Μονοπρόσωπη ΙΚΕ

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθ. 180/2019
Γι’αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
Ως πρόεδρος της ΟΕ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

