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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 20/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή τρίτη (23η) Ιουνίου 2014 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική 

Επιτρoπή, ύστερα από την υπ’ αριθ. 11197/18-06-2014. 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1.Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Σταµούδης Ελευθέριος, 

αντιπρόεδρος της Ο.Ε., 3.  Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 4. Παπανικολάου Ευτυχία, 5. Σαράντη 

Μαρία τακτικά µέλη Ο.Ε.  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Θωµάς Καπλάνης, 2. Πλιάκος Αστέριος, τακτικά µέλη Ο.Ε. 

 

Αριθµός θέµατος: 1ο έκτακτο Έγκριση ή µη του πρακτικού για την «Προµήθεια 

γάλακτος για το προσωπικό του ∆ήµου 

Πολυγύρου» 
Αριθµός Απόφασης: 169 

     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος, µετά την αποδοχή των µελών της 

επιτροπής να συζητηθεί εκτός ηµερήσιας διάταξης και τόνισε ότι για την προµήθεια 

γάλακτος για το προσωπικό του ∆ήµου Πολυγύρου έγινε ο διαγωνισµός στις 18 Ιουνίου 

2014 και συντάχθηκε από την επιτροπή το πρακτικό, το οποίο έχει ως εξής: 

Στον Πολύγυρο και στο δηµοτικό κατάστηµα, σήµερα στις 18 του µήνα Ιουνίου του 

έτους 2014 ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 11:30 συνήλθε η επιτροπή αξιολόγησης 

διαγωνισµού του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., η οποία συγκροτήθηκε µε το υπ. αριθµ. 

25705/23-12-2013 πρακτικό διενέργειας δηµόσιας κλήρωσης και εγκρίθηκε µε την υπ. 

αριθµ. 13/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να αξιολογήσει τις 
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προσφορές που υποβλήθηκαν στον πρόχειρο διαγωνισµό για την “Προµήθεια Γάλακτος 

για το προσωπικό του ∆ήµου Πολυγύρου”, όπως αναφέρεται στην αριθµ. Φ.6ζ/10454/11-

6-2014 

 διακήρυξη του ∆ηµάρχου. 

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 

1. Θεοδώρου Μαρία, Πρόεδρος  

2. Γούτας Θεόδωρος, µέλος  

3. Μαρινούδης Ιωάννης, µέλος. 

 

Στη συνεδρίαση αυτή ανοίχθηκε ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς, στην 

οποία η εταιρία ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε προσέφερε το ποσό των 27.753,42 ευρώ µε το 

ΦΠΑ για 21.357 φιάλες φρέσκου γάλακτος του 1 λίτρου, δηλαδή 1,15 ευρώ/λίτρο πλέον 

ΦΠΑ. 

 

Η επιτροπή έχοντας υπόψη: 

α) Την αριθµ. 13/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής «περί συγκρότησης της 

επιτροπής αξιολόγησης». 

β) Την αριθµ. 163/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί «έγκρισης των 

τεχνικών προδιαγραφών και καθορισµού των όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για 

την “προµήθεια γάλακτος για το προσωπικό του ∆ήµου Πολυγύρου”. 

γ) Το από 18-6-2014 πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών προµηθειών. 

δ) Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 23 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού 

Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

ε) Κάθε νόµιµη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισµού. 

 

Γ Ν Ω Μ Ο ∆ Ο Τ Ε Ι 

 

Υπέρ της κατακύρωσης του πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια γάλακτος 

για το προσωπικό του ∆ήµου Πολυγύρου στην εταιρεία «ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε.», η 

οποία προσέφερε το ποσό των 27.753,42 ευρώ µε το ΦΠΑ, διότι το προσφερόµενο από 
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αυτή είδος, όπως περιγράφεται στην τεχνική προσφορά της, καλύπτει τις τεχνικές 

προδιαγραφές της προµήθειας και έχει τη χαµηλότερη τιµή. 

 

Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου της 

Οικονοµικής Επιτροπής και µετά το διάλογο που αναπτύχθηκε 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Εγκρίνει το από 18/06/2014 πρακτικό αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

Β. Αποδέχεται την πρόταση της επιτροπής του διαγωνισµού 

Γ. Κατακυρώνει το αποτέλεσµα του πρόχειρου διαγωνισµού  στην εταιρεία «ΦΑΡΜΑ 

ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε.».  

∆. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής και ∆ήµαρχο Πολυγύρου κ. Αστέριο Ζωγράφο 

για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  169/ 2014 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 
                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  23η Ιουνίου 2014 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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