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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   60/2017 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   615/2017 

 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα,  την 20η  Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, 

στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 60η/2017 συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 57150/15-12-2017 

πρόσκληση  του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Ηλιόπουλος  Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος 

Καλαμάτας,  Πρόεδρος  της  Οικονομικής   Επιτροπής  και  από  τα  τακτικά  μέλη οι  κ.κ.:   

1) Μπεχράκης Σταμάτης (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 607 απόφαση), 2) Μπουζιάνης 

Παύλος, 3) Μπούχαλης Δημήτριος 4) Φάβας Γεώργιος και 5) Φαββατάς Δημήτριος. 

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη  κ.κ.: 1) Δημόπουλος 

Δημήτριος, 2) Μπασακίδης Νικόλαος και 3) Νιάρχος Αναστάσιος. 

 

Στη συνεδρίαση   παραβρίσκονται τα  αναπληρωματικά  μέλη  της  Οικονομικής Επιτροπής 

κ.κ. Ντίντα Παναγιώτα (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 606 απόφαση) και Γυφτέας Ηλίας, οι 

οποίοι συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τους κ.κ. Δημόπουλο Δημήτριο 

και Μπασακίδη Νικόλαο αντίστοιχα.  

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος  κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

με τίτλο : 

Επί του 3ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
τροφίμων και παροχή  φρέσκου  γάλακτος στους  δικαιούχους  υπαλλήλους  έτους  2017-

2018». 

Στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση ήταν το από 13-12-2017  παρακάτω έγγραφο μαζί 
με το διαβιβαζόμενο με αυτό πρακτικό της επιτροπής του εν λόγω διαγωνισμού, τα οποία 
αναλυτικά έχουν ως εξής:  
 
 

ΘΕΜΑ: Επί του Πρακτικού της Επιτροπής   για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης   

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  & ΠΑΡΟΧΗ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2017-2018.» 

 

Σας διαβιβάζουμε το από 08-12-2017,  πρακτικό υπ’ αριθμ. 3 της  Επιτροπής διενέργειας του 

διαγωνισμού  που αφορά την εξέταση των δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών 

αναδόχων για τον ανωτέρω διαγωνισμό,  και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 

Στις 08/12/2017 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης η επιτροπή 

διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την 

υπ’ αριθμόν 36/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλαν οι προσωρινοί μειοδότες στο πλαίσιο διενέργειας του 

διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  & ΠΑΡΟΧΗ 

ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 με αριθμ. Διακήρυξης 

309/2017, η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ.  44039,1 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε 

νομίμως.  

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1) ΓΕΩΡΓΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

2) ΚΑΡΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ  

3) ΦΡΑΓΚΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ  

 

 

1. Με το υπ’ αριθ. 2 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών και 

ανάδειξης προσωρινών αναδόχων για την ανωτέρω διακήρυξη, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την 

ανάδειξη προσωρινών αναδόχων. Με την υπ΄αριθ. 510/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

 

2. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στους προσωρινούς αναδόχους, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, 

ηλεκτρονική πρόσκληση με τον οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσμίας 15 ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που 

περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8.2 της ανωτέρω διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη 

μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.3 της διακήρυξης, καθώς και για την 

πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 αυτής. 
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Σύμφωνα με την διακήρυξη, τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα 

(«προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και 

προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

 

Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση των φακέλων και στον έλεγχο 

πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν σε αυτούς.  

 

3. Η ανωτέρω πρόσκληση, όπως φαίνεται στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ κοινοποιήθηκε στους  

προσωρινούς αναδόχους την 27/11/2017. Οι προσωρινοί ανάδοχοι (ΤΟΥΜΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, 

ΚΟΥΜΠΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΦΕΝΤΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ, ΑΔΕΛΦΟΙ Π. ΜΟΥΡΓΗ ΑΕ, ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 

ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε, υπέβαλλαν ηλεκτρονικά φάκελο 

δικαιολογητικών κατακύρωσης καθώς και σε έντυπη μορφή στο πρωτόκολλο του Δήμου 

εμπρόθεσμα.   

 

4. Η Επιτροπή προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης. Από τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή 

διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: 

 

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης των συμμετεχουσών  εταιρειών: ΑΦΕΝΤΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ, 

ΑΔΕΛΦΟΙ Π. ΜΟΥΡΓΗ ΑΕ, ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ήταν σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο  άρθρο 2.2.8.2  αποδεικτικά μέσα. 

 

Η εταιρεία ΤΟΥΜΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΜΠΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε, δεν κατέθεσαν 

ηλεκτρονικά  υπεύθυνη δήλωση για τις όλες τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 που αφορά 

τους κάτωθι λόγους αποκλεισμού ως εξής: 

α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 

δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 

φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 

48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 

αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 

καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 

αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 

αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  
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(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Σύμφωνα με το άρθρο 3.2 της διακήρυξης στο οποίο αναφέρεται ότι «αν μετά την ηλεκτρονική 

αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν 

προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον 

προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η επιτροπή αξιολόγησης 

του διαγωνισμού με το αριθμ. Πρωτ. 57399/2017 έγγραφο της κάλεσε τους: ΤΟΥΜΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, 

ΚΟΥΜΠΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. να υποβάλουν Υ.Δ. ότι δεν υπόκεινται στους  

ανωτέρω λόγους αποκλεισμού, την οποία και υπέβαλαν.  

 

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης των συμμετεχουσών  εταιρειών: ΑΦΕΝΤΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ, 

ΑΔΕΛΦΟΙ Π. ΜΟΥΡΓΗ ΑΕ, ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ήταν σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο  άρθρο 2.2.8.2  αποδεικτικά μέσα. 

 

 Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:  

 την ανακήρυξη αναδόχων σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 510/2017 Α.Ο.Ε. των  ΑΦΕΝΤΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 

& ΣΙΑ ΕΕ, ΑΔΕΛΦΟΙ Π. ΜΟΥΡΓΗ ΑΕ, ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΟΥΜΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΜΠΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε,  

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

1) ΓΕΩΡΓΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

2) ΚΑΡΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 

3) ΦΡΑΓΚΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ 

 

 
 
 Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόμενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Υιοθετεί το από  8/12/2017  πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού 
για την «Προμήθεια  τροφίμων & παροχή φρέσκου γάλακτος στους δικαιούχους 
υπαλλήλους έτους  2017 – 2018», το οποίο αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό 
της απόφασης αυτής και συγκεκριμένα κατακυρώνει το διαγωνισμό στους: 

α) εταιρεία «ΑΦΕΝΤΑΚΗ ΑΙΜ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», έναντι ενδεικτικού συνολικού ποσού 
65.286,59 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 

β) εταιρεία «ΑΔΕΛΦΟΙ Π ΜΟΥΡΓΗ Α.Ε.», έναντι ενδεικτικού συνολικού ποσού 
25.777,70 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 

γ) ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΚΟΥΜΠΛΑ, έναντι ενδεικτικού συνολικού ποσού 5.244,93  € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 

δ) εταιρεία «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ  ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», έναντι 
ενδεικτικού συνολικού ποσού 62.137,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 

ε) εταιρεία «Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ», έναντι ενδεικτικού συνολικού ποσού 
30.792,50 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ   και  
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στ)  ΜΑΡΙΑ Ι. ΤΟΥΜΠΑΝΟΥ, έναντι ενδεικτικού συνολικού ποσού 7.735,20 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 

για τα είδη που μειοδότησε ο καθένας ή που αναδείχθηκαν ύστερα από κλήρωση 
για τα είδη που κατατέθηκαν ισότιμες προσφορές, 

γιατί οι προσφορές τους είναι πλήρεις, σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης 
και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφεραν τις χαμηλότερες τιμές ανά είδος 
και όπως τα είδη αυτά και οι προσφερόμενες ανά είδος τιμές  αναφέρονται στην  
υπ’ αριθμ. 510/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας.  

 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο  υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αθανάσιος Ηλιόπουλος       1. Γυφτέας Ηλίας 

  2. Μπεχράκης Σταμάτης 

  3. Μπουζιάνης Παύλος 

  4. Μπούχαλης Δημήτριος  

  5. Φάβας Γεώργιος  

  6. Φαββατάς Δημήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 28 Δεκεμβρίου 2017 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 


