
                       ΑΔΑ: ΨΕΒΟΩΗ3-7ΛΛ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Αριθμ. πρωτ.:  9633/12-06-2020 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της με αριθ. 6
ης

/2020 Έκτακτης  - δια  περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Αρ. αποφάσεως :  69 

 

Θέμα:   Έγκριση Πρακτικών 1
ου

 και 2
ου

 Σταδίου  Ανοικτού κάτω των ορίων Διαγωνισμού για την «Προμήθεια 

γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Χαϊδαρίου για τα Έτη 2020-2021». 

 

    Σήμερα την 12
η
  του μήνα  Ιουνίου, του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή, με ώρα έναρξης στις 11:00 

και  ώρα λήξης στις 13:00,  συνήλθε σε έκτακτη -  δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή, ύστερα από 

την υπ΄ πρωτ.:  9444/10-06-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του  άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα 

«Κλεισθένης Ι», β) τις  υπ' αριθμ. 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] την 18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων 

των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων 

αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»] και την 40/20930/31.03.2020 [(ΑΔΑ 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)]  

Εγκύκλιους  του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε τα 2/3 τουλάχιστον των μελών της Ο.Ε. δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα  (9) μελών 

συμμετείχαν στη δια περιφοράς συνεδρίαση και τα  οκτώ  (8) μέλη, ήτοι: 

 

1. Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε). 

2. Εμμανουήλ Πετούσης -  (τακτικό μέλος).  

3. Ελένη Μπέλα  (τακτικό μέλος)   

4. Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος). 

5. Βασίλειος Καρατζαφέρης - (τακτικό μέλος) 

6. Δήμητρα Δούμουρα -  (τακτικό  μέλος) 

7. Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος) 

8. Θεόδωρος Σπηλιόπουλος    (τακτικό μέλος) 

 

Δεν συμμετείχαν:   Μιχάλης Σελέκος  - (τακτικό μέλος) 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, ήτοι: σε σύνολο (9) μελών 

συμμετείχαν (8) μέλη, κήρυξε την έναρξη της έκτακτης -δια περιφοράς συνεδρίασης   της Οικονομικής Επιτροπής.  

 

 

 

 



    Ο Πρόεδρος της Ο.Ε κ. Αργυρόπουλος Γ., ενημέρωσε δια περιφοράς τα μέλη για το 2
ο
   θέμα της ημερήσιας διάταξης 

ως εξής: 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 

-Την υπ΄αριθμ. 58/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: “Έγκριση όρων διακήρυξης και τεχνικών 

προδιαγραφών Ανοικτού κάτω των ορίων Διαγωνισμού για την “Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό 

προσωπικό του Δήμου Χαϊδαρίου για τα Έτη 2020-2021”». 

 

- Το από 09-06-2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ , στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 

                 

    Σας ενημερώνουμε ότι η σύμβαση για την προμήθεια γάλακτος λήγει την 31/06/2020. Η άμεση έγκριση των 

επισυναπτόμενων πρακτικών θα συμβάλει στην ταχύτερη υπογραφή της νέας σύμβασης και συνεπώς στην εύρυθμη 

και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.  

Για το λόγο αυτό κρίνεται επιτακτική η άμεση έγκριση των πρακτικών ελέγχου, δικαιολογητικών συμμετοχής – 

τεχνικών και οικονομικών προσφορών , για το Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό 

προσωπικό του Δήμου Χαϊδαρίου για τα έτη 2020-2021»  και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.   

 

Συνημμένα 

1. Το υπ’ αριθμ. 9231/09-06-2020 πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών 

προσφορών 

2. Το υπ’ αριθμ. 9300/09-06-2020 πρακτικό αξιολόγησης των οικονομικών και προσφορών.  

 

 

Το υπ’ αριθμ. 9231/09-06-2020 Πρακτικό 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ου ΣΤΑΔΙΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: “Αποσφράγιση 

Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Έλεγχος  Περιεχομένου Δικαιολογητικών Τεχνικών 

Προδιαγραφών”, του Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό 

προσωπικό του Δήμου Χαϊδαρίου για τα έτη 2020-2021» 

 

Στο Χαϊδάρι την 09/06/2020 και ώρα 12.00 πμ, η Επιτροπή Διενέργειας - Αξιολόγησης Προμηθειών, η οποία 

ορίσθηκε σύμφωνα με την αριθμ. 143/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:63Ν0ΩΗ3-2ΘΥ), 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να προβεί στη αξιολόγηση των προσφορών του Ανοικτού 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου 

Χαϊδαρίου για τα έτη 2020-2021». 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1) Κοκάρας Μιχαήλ, πρόεδρος 

2) Χρυσικοπούλου Αθηνά, μέλος 

3) Κίτσου Ευσταθία,  μέλος 

 

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 7770/15-05-2020 διακήρυξη (91880 ΕΣΗΔΗΣ) ορίσθηκε ως καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών η 01/06/2019 και ώρα 15:00 μ.μ. καθώς και ημέρα ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των προσφορών η 05/06/2020 και ώρα 10:00 πμ. 

Βάσει της προαναφερθείσας διακήρυξης και της υπ’ αριθμ. 109/2020 μελέτης της Διεύθυνσης Στρατηγικού 

Σχεδιασμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Χαϊδαρίου, οι δημοπρατηθείσες προμήθειες 

αφορούν : 

Ομάδα  Είδος  

Ομάδα Α’  Λοιπές παροχές σε είδος –Γάλα 

 

Ο εν λόγω διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

συστήματος, σύμφωνα πάντα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της 

ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

http://www.promitheus.gov.gr/


Μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία - ώρα λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών (στις 01/06/2020 ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 15:00μ.μ.) υποβλήθηκαν μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., συνολικά Τρεις (3) προσφορές, ως εξής:  

Προμηθευτής 

Προσφορά -
Αριθμός 

Συστήματος  

Σύνολο προσφοράς για 
Διαγωνισμό (EUR) 

Χρόνος τιμής προσφοράς 

Γαλακτοκομικά Μανδρέκας 175306 Σφραγισμένες προσφορές 01/06/2020, 10:12:07 

Αγροτικός Συνεταιρισμός Βαμβακουργικών , 
Δημητριακών & Κτηνοτροφικών Προϊόντων 

Λαμίας 
175755 Σφραγισμένες προσφορές 01/06/2020, 09:31:26 

[ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ SUPER MARKET & δ.τ. ΛΑΚΡΕ 

Α.Ε.]  
 

175609 Σφραγισμένες προσφορές 01/06/2020, 13:50:44 

Επίσης σύμφωνα με το σχετικό άρθρο της διακήρυξης, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών, προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό 

φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, συγκεκριμένα δικαιολογητικά. 

Οι ως άνω οικονομικοί φορείς κατέθεσαν στο πρωτόκολλο του Δήμου, τους παρακάτω σφραγισμένους 

φακέλους οι οποίοι παραδόθηκαν, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της 

διαδικασίας: 

Διαπιστώθηκε ότι η αποστολή των φακέλων δικαιολογητικών είναι εμπρόθεσμη και νομότυπη σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο σχετικό άρθρο της διακήρυξης. 

Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε στο 

ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό με Α/Α Συστήματος 91880/2020 και διαπίστωσε αφενός ότι ο διαγωνισμός ήταν 

χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο 

διαγωνισμό προσφορές από τους παρακάτω συμμετέχοντες και ότι οι προσφορές είχαν λάβει από το 

σύστημα, μοναδικούς αριθμούς συστήματος. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών έλαβε χώρα τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (στις 05/06/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 

π.μ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Άρθρα 1.5 της Διακήρυξης. Κατά την ημερομηνία και ώρα 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης έγινε αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής _ Τεχνική Προσφορά». Οι υποφάκελοι  «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού 

σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του 

διαγωνισμού. 

Η διενέργεια του Διαγωνισμού έλαβε χώρα ως εξής: 

1) Όταν παρήλθε η οριζόμενη ανωτέρω ημέρα και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών, η 

Επιτροπή αποσφράγισε ηλεκτρονικά μόνο τους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους «Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

_ Τεχνική Προσφορά».  

 

Δεν παρίστατο εκπρόσωπος των υποψήφιων Αναδόχων κατά την 1η φάση ηλεκτρονικής αποσφράγισης. 

α/α/ Επωνυμία Ημερομηνία Αρ. πρωτοκόλλου 

1 Γαλακτοκομικά Μανδρέκας A.E 02/06/2020  

2 
Αγροτικός Συνεταιρισμός Βαμβακουργικών , 

Δημητριακών & Κτηνοτροφικών Προϊόντων Λαμίας 
03/06/2020 8883/10:09 

3 

[ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ SUPER MARKET & δ.τ. ΛΑΚΡΕ 

Α.Ε.]  
 

03/06/2020 8927/13:20 

http://www.promitheus.gov.gr/
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG&_ri=396&_ri=396&new=true&AuctionId=%7B!!EpBk2e6u0M0a27cPdaqoWg%7D&searchType=advancedSearch&fwkQBSearchTypeSource=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG__LinesQueryRegion__396&_ti=1287028948&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&oapc=10&oas=1hFIUFCPJF88THona1Z9cg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG&_ri=396&_ri=396&new=true&AuctionId=%7B!!EpBk2e6u0M0a27cPdaqoWg%7D&searchType=advancedSearch&fwkQBSearchTypeSource=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG__LinesQueryRegion__396&_ti=1287028948&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&oapc=10&oas=1hFIUFCPJF88THona1Z9cg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG&_ri=396&_ri=396&new=true&AuctionId=%7B!!EpBk2e6u0M0a27cPdaqoWg%7D&searchType=advancedSearch&fwkQBSearchTypeSource=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG__LinesQueryRegion__396&_ti=1287028948&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&oapc=10&oas=1hFIUFCPJF88THona1Z9cg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG&_ri=396&_ri=396&new=true&AuctionId={!!EpBk2e6u0M0a27cPdaqoWg}&searchType=advancedSearch&fwkQBSearchTypeSource=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG__LinesQueryRegion__396&_ti=1287028948&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&oapc=10&oas=1hFIUFCPJF88THona1Z9cg..


 

2) Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων, δίδεται - από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ  προς 

τους χρήστες του συστήματος (συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό) - η δυνατότητα της πλήρους πρόσβασης,  

στους φακέλους Διαγωνισμού των λοιπών συμμετεχόντων.  

 

Η Επιτροπή έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά, ως προς την εγκυρότητά τους καθώς 

και ως προς την πληρότητα  Περιεχομένου του Φακέλου «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής -  Τεχνική προσφορά». 

 

Διαπιστώθηκαν τα εξής: 

Με την υπ’ αριθμ. 9171/05-06-2020 επιστολή μας επιβεβαιώθηκαν οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής και για 

τις τρείς εταιρείες. Επιπλέον, οι εγγυητικές επιστολές ελέγχθηκαν και ως προς τα στοιχεία που αναφέρονται 

στο σώμα τους, σύμφωνα με το άρθρο 2.1.5 και 2.2.2 της διακήρυξης και βρέθηκαν να πληρούν όλες τις 

απαιτήσεις. 

3.1) Για την Εταιρεία  

«Γαλακτοκομικά Μανδρέκας Α.Ε» 

Κατά τον Έλεγχο Περιεχομένου Δικαιολογητικών Συμμετοχής προσκομίστηκε το σύνολο των απαιτούμενων 

από τη Διακήρυξη δικαιολογητικών (αριθμητική πληρότητα και εγκυρότητα). (Συμπληρωμένο ΤΕΥΔ ,Φύλλο 

Συμμόρφωσης με τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος). 

 

3.2) Για την Εταιρεία  

«Αγροτικός Συνεταιρισμός Βαμβακουργικών , Δημητριακών & Κτηνοτροφικών Προϊόντων Λαμίας» 

Κατά τον Έλεγχο Περιεχομένου Δικαιολογητικών Συμμετοχής προσκομίστηκε το σύνολο των απαιτούμενων 

από τη Διακήρυξη δικαιολογητικών (αριθμητική πληρότητα και εγκυρότητα). (Συμπληρωμένο ΤΕΥΔ ,Φύλλο 

Συμμόρφωσης με τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος). 

 

3.3) Για την Εταιρεία  

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΘΩΣ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ SUPER MARKET & δ.τ. ΛΑΚΡΕ Α.Ε  

Κατά τον Έλεγχο Περιεχομένου Δικαιολογητικών Συμμετοχής προσκομίστηκε το σύνολο των απαιτούμενων 

από τη Διακήρυξη δικαιολογητικών (αριθμητική πληρότητα και εγκυρότητα). (Συμπληρωμένο ΤΕΥΔ ,Φύλλο 

Συμμόρφωσης με τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος). 

Κατόπιν τούτων και λαμβάνοντας υπόψη: 

α. την υπ’ αριθ. 7770/2020 Διακήρυξη Διαγωνισμού 

β. τις υποβληθείσες προσφορές  

γ. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

δ. καθώς και τα ως άνω αναφερόμενα 

η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού / Αξιολόγησης Προσφορών, εισηγείται την αποδοχή της προσφοράς 

των Εταιριών : 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

1 Γαλακτοκομικά Μανδρέκας A.E 

2 Αγροτικός Συνεταιρισμός Βαμβακουργικών , Δημητριακών & Κτηνοτροφικών Προϊόντων Λαμίας 

3 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ SUPER MARKET & δ.τ. ΛΑΚΡΕ Α.Ε 

 

και τη συμμετοχή τους στο επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού: «Αποσφράγιση Οικονομικής Προσφοράς». 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

(1) Κοκάρας Μιχαήλ, Πρόεδρος   (2) Χρυσικοπούλου Αθηνά, μέλος     (3) Κίτσου Ευσταθία,  μέλος 

 



Το υπ’ αριθμ. 9300/09-06-2020 Πρακτικό 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ου ΣΤΑΔΙΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
“Αποσφράγιση Οικονομικών Προσφορών”, του Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια 

Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Χαϊδαρίου για τα έτη 2020» 

    Βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. 7770/15-05-2020 διακήρυξη (91880 ΕΣΗΔΗΣ) και της υπ’ αριθμ. 109/2020 μελέτης 

της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Χαϊδαρίου, με τη 

δημοπρατηθείσα προμήθεια να αφορά : 

Ομάδα  Είδος  

Ομάδα Α Λοιπές παροχές σε είδος –Γάλα 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ήταν 01/06/2020 και ώρα 15:00 μ.μ. και ημέρα 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 05/06/2020 και ώρα 10:00 πμ. 

Ο εν λόγω διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

συστήματος, σύμφωνα πάντα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της 

ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών (στις 01/06/2020 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00μ.μ.) υποβλήθηκαν μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,  συνολικά τρείς  (3) προσφορές,  ως εξής:  

 

Α/Α Προμηθευτής  

Προσφορά -

Αριθμός 

Συστήματος  

Σύνολο 

προσφοράς για 

Διαγωνισμό (EUR) 

Χρόνος τιμής 

προσφοράς  

1 Γαλακτοκομικά Μανδρέκας 175306 
Σφραγισμένες 

προσφορές 
01/06/2020, 10:12:07 

2 

Αγροτικός Συνεταιρισμός 

Βαμβακουργικών , Δημητριακών & 

Κτηνοτροφικών Προϊόντων Λαμίας 

175755 
Σφραγισμένες 

προσφορές 
01/06/2020, 09:31:26 

3 

[ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ SUPER 

MARKET & δ.τ. ΛΑΚΡΕ Α.Ε.] 

 

175609 
Σφραγισμένες 

προσφορές 
01/06/2020, 13:50:44 

Οι ως άνω οικονομικοί φορείς κατέθεσαν επίσης εγκαίρως στο πρωτόκολλο του Δήμου τους παρακάτω 

σφραγισμένους φακέλους οι οποίοι παραδόθηκαν, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου,  στην Επιτροπή, 

κατά την έναρξη της διαδικασίας: 

 

α/α/ Επωνυμία Ημερομηνία Αρ. πρωτοκόλλου 

1 Γαλακτοκομικά Μανδρέκας A.E 02/06/2020 8746/10:30 

2 

Αγροτικός Συνεταιρισμός Βαμβακουργικών , 

Δημητριακών & Κτηνοτροφικών Προϊόντων 

Λαμίας 

03/06/2020 8883/10:09 

3 

[ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ SUPER MARKET & δ.τ. ΛΑΚΡΕ 

Α.Ε.]  

 

03/06/2020 8927/13:20 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG&_ri=396&_ri=396&new=true&AuctionId=%7B!!EpBk2e6u0M0a27cPdaqoWg%7D&searchType=advancedSearch&fwkQBSearchTypeSource=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG__LinesQueryRegion__396&_ti=1287028948&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&oapc=10&oas=1hFIUFCPJF88THona1Z9cg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG&_ri=396&_ri=396&new=true&AuctionId=%7B!!EpBk2e6u0M0a27cPdaqoWg%7D&searchType=advancedSearch&fwkQBSearchTypeSource=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG__LinesQueryRegion__396&_ti=1287028948&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&oapc=10&oas=1hFIUFCPJF88THona1Z9cg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG&_ri=396&_ri=396&new=true&AuctionId=%7B!!EpBk2e6u0M0a27cPdaqoWg%7D&searchType=advancedSearch&fwkQBSearchTypeSource=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG__LinesQueryRegion__396&_ti=1287028948&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&oapc=10&oas=1hFIUFCPJF88THona1Z9cg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG&_ri=396&_ri=396&new=true&AuctionId=%7B!!EpBk2e6u0M0a27cPdaqoWg%7D&searchType=advancedSearch&fwkQBSearchTypeSource=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG__LinesQueryRegion__396&_ti=1287028948&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&oapc=10&oas=1hFIUFCPJF88THona1Z9cg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG&_ri=396&_ri=396&new=true&AuctionId={!!EpBk2e6u0M0a27cPdaqoWg}&searchType=advancedSearch&fwkQBSearchTypeSource=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG__LinesQueryRegion__396&_ti=1287028948&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&oapc=10&oas=1hFIUFCPJF88THona1Z9cg..


 

Διαπιστώθηκε ότι η αποστολή των φακέλων δικαιολογητικών είναι εμπρόθεσμη και νομότυπη σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο σχετικό άρθρο της διακήρυξης. 

Στις 05/06/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., σύμφωνα με τα οριζόμενα άρθρα της Διακήρυξης 

έγινε αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής _ Τεχνική 

Προσφορά». 

Η Επιτροπή αφού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά, ως προς την εγκυρότητά τους 

και ως προς την πληρότητα τους, διαπίστωσε ότι και οι τρείς (3) διαγωνιζόμενοι προσκόμισαν στο σύνολο τα  

απαιτούμενα από τη Διακήρυξη δικαιολογητικά. 

Όλα τα ανωτέρω αποτυπώθηκαν στο υπ’ αρ. Αριθ. Πρωτ. οικ : 9231/ 09-06-2020 Πρακτικό  1ου Σταδίου της 

Επιτροπής, το οπoίο εισηγήθηκε την αποδοχή της προσφοράς των Εταιριών : 

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

1 Γαλακτοκομικά Μανδρέκας A.E 

2 
Αγροτικός Συνεταιρισμός Βαμβακουργικών , Δημητριακών & Κτηνοτροφικών Προϊόντων 

Λαμίας 

3 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ SUPER MARKET & δ.τ. ΛΑΚΡΕ Α.Ε 

 

και τη συμμετοχή τους στο επόμενο στάδιο του Διαγωνισμού: «Αποσφράγιση Οικονομικής Προσφοράς». 

 

Την Τρίτη  09/06/2020 και ώρα 16:00μ.μ., η Α ’Επιτροπή Διενέργειας - Αξιολόγησης Προμηθειών,  η οποία 

ορίσθηκε σύμφωνα με την αριθμ. 143/2019  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση,  προκειμένου να προβεί στην  αποσφράγιση του φακέλου των Οικονομικών Προσφορών του 

Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του 

Δήμου Χαϊδαρίου για τα έτη 2020-2021» 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1) Κοκάρας Μιχαήλ, πρόεδρος 

2) Χρυσικοπούλου Αθηνά, μέλος 

3) Κίτσου Ευσταθία,  μέλος 

 

Η Επιτροπή αποσφράγισε τους ηλεκτρονικούς φακέλους των Οικονομικών Προσφορών των Εταιρειών που 

συμμετείχαν στο Διαγωνισμό και διαπίστωσε τα εξής: 

Προμηθευτής  

Προσφορά -

Αριθμός 

Συστήματος 

 

Τιμή μονάδος/ 

(1Λίτρο) σε € 

Συνολική ποσότητα 

σε λίτρα 

Σύνολο προσφοράς 

(ME Φ.Π.Α. 13%) € 

Γαλακτοκομικά Μανδρέκας 

Α.Ε. 
175306 0,78 96.719 85.248,13 

Αγροτικός Συνεταιρισμός 

Βαμβακουργικών , 

Δημητριακών & 

Κτηνοτροφικών Προϊόντων 

Λαμίας 

175755 0,83 96.719 90.712,75 

[ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΥΤΟΥ 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ SUPER 

MARKET & δ.τ. ΛΑΚΡΕ Α.Ε.]  

 

175609 0,795 96.719 86.887,51 

 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG&_ri=396&_ri=396&new=true&AuctionId=%7B!!EpBk2e6u0M0a27cPdaqoWg%7D&searchType=advancedSearch&fwkQBSearchTypeSource=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG__LinesQueryRegion__396&_ti=1287028948&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&oapc=10&oas=1hFIUFCPJF88THona1Z9cg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG&_ri=396&_ri=396&new=true&AuctionId=%7B!!EpBk2e6u0M0a27cPdaqoWg%7D&searchType=advancedSearch&fwkQBSearchTypeSource=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG__LinesQueryRegion__396&_ti=1287028948&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&oapc=10&oas=1hFIUFCPJF88THona1Z9cg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG&_ri=396&_ri=396&new=true&AuctionId=%7B!!EpBk2e6u0M0a27cPdaqoWg%7D&searchType=advancedSearch&fwkQBSearchTypeSource=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG__LinesQueryRegion__396&_ti=1287028948&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&oapc=10&oas=1hFIUFCPJF88THona1Z9cg..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG&_ri=396&_ri=396&new=true&AuctionId={!!EpBk2e6u0M0a27cPdaqoWg}&searchType=advancedSearch&fwkQBSearchTypeSource=/oracle/apps/pon/negotiation/inquiry/webui/ponNegSumPG__LinesQueryRegion__396&_ti=1287028948&retainAM=N&addBreadCrumb=Y&oapc=10&oas=1hFIUFCPJF88THona1Z9cg..


Η Επιτροπή εν συνεχεία, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναγραφόμενα και λαμβάνοντας υπ’ όψη το σχετικό 

Άρθρο της Διακήρυξης, όπου αναφέρεται πως «η σύμβαση θα ανατεθεί με Κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

 

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου: 

 

Για την «Ομάδα - Λοιπές παροχές σε είδος – Γάλα» την Εταιρεία «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με προσφερόμενο συνολικό ποσό εβδομήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια σαράντα ευρώ και 

ογδόντα δύο λεπτά (75.440,82 €) άνευ Φ.Π.Α. 13%, το οποίο ανέρχεται στις εννέα χιλιάδες οκτακόσια επτά 

ευρώ και τριάντα ένα λεπτά (9.807,31 €). Ήτοι συνολικά ογδόντα πέντε χιλιάδες διακόσια σαράντα οκτώ 

ευρώ και δεκατρία λεπτά (85.248,13 €)  

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

(1) Κοκάρας Μιχαήλ, Πρόεδρος   (2) Χρυσικοπούλου Αθηνά, μέλος     (3) Κίτσου Ευσταθία,  μέλος 

 

 Η  Οικονομική Επιτροπή, ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της, το σημείωμα της Επιτροπής 

Διαγωνισμού, το υπ’ αριθμ. 9231/09-06-2020 Πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών 

προσφορών, το υπ’ αριθμ. 9300/09-06-2020 Πρακτικό αξιολόγησης των οικονομικών και προσφορών και τις διατάξεις 

του  άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019. 

 

    Ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων   –  απαντήσεων: 

 

   Ο Πρόεδρος κ. Γ. Αργυρόπουλος και τα  τακτικά μέλη κ.κ.  Εμμανουήλ Πετούσης, Ελένη Μπέλα,  Ιωάννης Ηλιάδης, 

Βασίλειος Καρατζαφέρης, Δήμητρα Δούμουρα, Απόστολος Θεοφίλης  & Θεόδωρος Σπηλιόπουλος, ψήφισαν υπέρ του 

θέματος.    

 

  Συνεπώς σε σύνολο συμμετεχόντων και ψηφισάντων  οκτώ  (8)  μελών  η Οικονομική Επιτροπή, 

 

 

              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 

 

Εγκρίνει τα υπ΄αριθμ: 

 -9231/09-06-2020 Πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών και  

 - 9300/09-06-2020 Πρακτικό αξιολόγησης των οικονομικών και προσφορών 

του  Ανοικτού Διαγωνισμού  Κάτω  των Ορίων για την  «Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του 

Δήμου Χαϊδαρίου για τα έτη 2020-2021, (της με αρ. πρωτ. οικ. 7770/15-05-2020 διακήρυξη (91880 ΕΣΗΔΗΣ)), όπως 

εμφανίζονται  εξ ολοκλήρου  στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης. 

Την αποδοχή του συνόλου της προσφοράς της Εταιρείας «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και την ανάδειξη αυτής   ως  Προσωρινού  Αναδόχου,  για την ανωτέρω προμήθεια,  με κριτήριο 

κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, αφού προσέφερε συνολικό ποσό 

εβδομήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια σαράντα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά (75.440,82 €) άνευ Φ.Π.Α. 13%, το οποίο 

ανέρχεται στις εννέα χιλιάδες οκτακόσια επτά ευρώ και τριάντα ένα λεπτά (9.807,31 €). Ήτοι συνολικά ογδόντα πέντε 

χιλιάδες διακόσια σαράντα οκτώ ευρώ και δεκατρία λεπτά (85.248,13 €)  

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/16 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

                                                                                                       Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 

  Ακριβές Αντίγραφο                                                       (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 

  Χαϊδάρι   12-06-2020 

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 


