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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                         3η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                               την 30.01.2020 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 30η Ιανουαρίου 

2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 5183/24.01.2020 πρόσκληση του 

Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα 

τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 24.01.2020. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                 Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ        Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. 

2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                              «    « 

4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ                  «  « 

5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                             «    « 

6. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                            «    « 

7. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.                           «    « 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                     Μέλος της Ο.Ε       

ΑΠΟΦΑΣΗ –015– 

          Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 

3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,  που αφορά την έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της 

επιτροπής διενέργειας και κατακύρωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για την «Προμήθεια 

τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου, έτους 2020». 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 4989/24.01.20120 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

«Λαμβάνοντας υπόψιν: 

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του Ν.3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες «η Οικονομική 

Επιτροπή με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει 

τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία», 

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

 Τις διατάξεις του Ν.4555/2018, 

 Τις διατάξεις του Ν.4605/2019 
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Σας στέλνουμε το από 23/01/2020 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης για την «Προμήθεια 

τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δ. Ιλίου, έτους 

2020», και παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά. 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 

 
Στο Ίλιον, σήμερα 23/01/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στον 

2ο Όροφο στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 

221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 263/20-11-2019 (ΑΔΑ 

6Ζ76ΩΕΒ-Κ5Ε) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου  

 

Να προβεί στο τελευταίο στάδιο του διαγωνισμού, το οποίο είναι η ηλεκτρονική αποσφράγιση και 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, τα οποία υποβλήθηκαν στον υπ. Αριθ. 82023 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 59885/21-11-2019 διακήρυξης της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2020». 

  
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, η οποία είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 
1) Άννα Δασκαλάκη 

2) Ευάγγελος Γεράσης 

3) Δήμητρα Κοντεκάκη 

 
Έχοντας υπόψη: 
 
α) Την υπ΄ αριθμ. 59885/21-11-2019 διακήρυξη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2020», περίληψη της 

οποίας δημοσιεύτηκε στις προβλεπόμενες εφημερίδες και αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Ιλίου www.ilion.gr,  

β) την υπ’ αριθμ. 263/20-11-2019 (ΑΔΑ 6Ζ76ΩΕΒ-Κ5Ε) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Ιλίου, με την οποία εγκρίθηκαν: i) οι τεχνικές προδιαγραφές ii) καταρτίσθηκαν οι όροι 

διακήρυξης για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών 

του Δήμου Ιλίου iii) ορίστηκε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων 

προσφορών, 
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γ) την υπ’ αρ. 302/2019 (ΑΔΑ 66NΟΩΕΒ-Ο7Ο)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με  η οποία 

αφορά στην έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού και την κήρυξη 

προσωρινών αναδόχων του διαγωνισμού  

δ) την με αριθμό πρωτοκόλλου 2331/14-01-2020 πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, η οποία αναρτήθηκε στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στις 15/01/2020, 10:26:26. 

ε) τους με αρ. πρ. 4188/21-1-2020, 4360/22-1-2020, 4416/22-1-2020 & 4095/21-01-2020  φακέλους 

με δικαιολογητικά των προσωρινών αναδόχων. 

στ) τα λοιπά στοιχεία του φακέλου της παρούσας προμήθειας. 

 

συνήλθε προκειμένου να αποσφραγίσει και να εξετάσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης των 

προαναφερόμενων προσωρινών αναδόχων. Η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και 

κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 82023: Διακήρυξη 

59885/19 για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών 

του Δήμου Ιλίου, έτους 2020» και διαπίστωσε, ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης  είχαν υποβληθεί 

εμπρόθεσμα όπως εμφαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 
 
Επιπλέον,  οι προσωρινοί ανάδοχοι κατέθεσαν εμπρόθεσμα τους με αρ. πρωτ. 4188/21-01-2020, 

4360/22-01-2020, 4416/22-01-2020 και 4095/21-01-2020 σφραγισμένους φακέλους, που περιείχαν 

σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 16 της με αρ. πρωτ. 59885/21-11-

2019 διακήρυξης. 

 

Κατά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης των προαναφερόμενων προσωρινών 

αναδόχων διαπιστώθηκε ότι αυτά συμφωνούν πλήρως με το Άρθρο 16 «Πρόσκληση για υποβολή 

Α/Α Προσωρινός ανάδοχος 
Αριθμός 

Προσφοράς 

Ηλεκτρονική Υποβολή 
Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης 
Ομάδα 

1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ 157656 20/01/2020 Ε΄ και ΣT΄ 

2 

ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣ/ΚΗ 
ΚΑΙ ΕΞ/ΚΗ Α.Ε ΤΡΟΦΙΜΩΝ – 
ΚΑΤΑΣ/ΚΗ –ΞΕΝΟΔ/ΚΗ − 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ» και δ.τ. «ΑΜΑΝΤΑ 
Α.Ε.». 

157708 21/01/2020 Γ΄ και Δ΄ 

3 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ 
Α.Ε. 

157974 20/01/2020 και 21/01/2020 Ζ’ 

4 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 158448 20/01/2020 Α΄ και Β΄ 
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δικαιολογητικών» της με αριθμό πρωτ. 59885/21-11-2019 διακήρυξης του Δήμου Ιλίου και έγιναν 

αποδεκτά. 

 

Για τον λόγο αυτό η Επιτροπή προτείνει την κατακύρωση της υπόψη προμήθειας ως εξής: 

 

1. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ για τις ομάδες Α΄: «Είδη Αρτοποιείου» και Β΄: «Είδη 

Ζαχαροπλαστείου»  

2. ΑΜΑΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΜΕΣΙΤΙΚΗ για τις ομάδες Γ: «Είδη Κρεοπωλείου» και  Δ΄: 

«Είδη Οπωροπωλείου» 

3. ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑ  για την ομάδα Ε΄: «Είδη Ιχθυοπωλείου και Κατεψυγμένα»  και  για 

την ομάδα   ΣT΄: «Είδη Παντοπωλείου»  

4. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. για την ομάδα Ζ: «φρέσκο γάλα» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

              Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

           Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Α) Εγκρίνει το Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά 

την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου, 

έτους 2020» και αναθέτει την παραπάνω προμήθεια ως εξής: 

 Για τις ομάδες Α΄: «Είδη Αρτοποιείου» και Β΄: «Είδη Ζαχαροπλαστείου» στον 

οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» διότι υπέβαλε 

προσφορά ποσού 21.837,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 8.468,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) αντίστοιχα και 

η οποία κρίνεται συμφέρουσα για το Δήμο  

 Για τις ομάδες Γ: «Είδη Κρεοπωλείου» και  Δ΄: «Είδη Οπωροπωλείου» στον οικονομικό 

φορέα με την επωνυμία ΑΜΑΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΜΕΣΙΤΙΚΗ διότι υπέβαλε 

προσφορά με ποσοστό έκπτωσης 6,00%  και 3,00% αντίστοιχα  η οποία κρίνεται συμφέρουσα 

για το Δήμο 

 Για την ομάδα Ε΄: «Είδη Ιχθυοπωλείου και Κατεψυγμένα»  και  για την ομάδα  ΣT΄: 

«Είδη Παντοπωλείου» στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑ 

διότι υπέβαλε προσφορά με το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης ήτοι 25% και  για την ομάδα   

ΣT΄: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ γιατί υπέβαλε χαμηλότερη τιμή ήτοι 45.026,44 € (χωρίς Φ.Π.Α.) 

 Για την ομάδα Ζ: «φρέσκο γάλα» στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. γιατί υπέβαλε χαμηλότερη τιμή ήτοι 8.200,00 € 

(χωρίς Φ.Π.Α.) 
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Β) Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού 

 

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV (άρθρα 345 

έως 374) του Ν. 4412/2016. 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                            Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλος Δ.,         

      Κουκουβίνος Δ.,Μαρκόπουλος Φ.,        

   Βέργος Ι., Φεγγερός Β., Κάβουρας Κ. 

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ     
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