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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                      24η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                         την 16.06.2020 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σήμερα την 16η Ιουνίου 

2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 39498/12.06.2020 πρόσκληση του 

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

τα μέλη τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ στι̋ 12.06.2020 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα 

με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020) και την υπ’ αριθμ. 429/12.03.2020 

Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών & Επικρατεία̋ (Β’ 

850/13.03.2020). 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                  Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ Ο.Ε. 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ          Αντιπρόεδρο̋ τη̋ Ο.Ε. 

2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ    Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε. 

3. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                                  «    « 

4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ                       «    « 

5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                                  «    « 

6. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                 «    « 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ              Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε.   

2. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                      «    «     

 ΑΠΟΦΑΣΗ –181– 

      Ο Δήμαρχο̋ κ. Ζενέτο̋ Νίκο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋, εισάγει για συζήτηση το   

 3ο θέμα τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋,  που αφορά την έγκριση πρακτικών τη̋ επιτροπή̋ διενέργεια̋ του 

ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γάλακτο̋ εργατοτεχνικού προσωπικού των 

Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου, έτου̋ 2020».   

 Αφού θέτει υπ’ όψιν τη̋ Επιτροπή̋ το υπ’ αριθμ. 38548/10.06.2020 έγγραφο τη̋ Οικονομική̋ 

Υπηρεσία̋ του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:  

«Σα̋ στέλνουμε το από 27/05/2020 πρακτικό τη̋ επιτροπή̋ διενέργεια̋ του ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την αποσφράγιση των ηλεκτρονικών προσφορών, την 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχή̋ και των τεχνικών προσφορών καθώ̋ και το από 

10/06/2020 πρακτικό αξιολόγηση̋ των οικονομικών προσφορών που αφορούν στην «Προμήθεια 

γάλακτο̋ εργατοτεχνικού προσωπικού των Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου, έτου̋ 

2020», καθώ̋ και το φάκελο τη̋ ανωτέρω προμήθεια̋, και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά 
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σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και του Ν. 4412/2016 όπω̋ τροποποιήθηκε 

και ισχύει» 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

& ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Στο Ίλιον, σήμερα 4-5-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στον τρίτο όροφο του Δημαρχείου Ιλίου, 

συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. Αριθ. 079/2020 (ΑΔΑ: 625ΤΩΕΒ-ΧΙΡ) Απόφαση τη̋ 

Οικονομική̋ Επιτροπή̋, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τι̋ προσφορέ̋ που υποβλήθηκαν 

στον υπ. αριθ. 90630 ηλεκτρονικό διαγωνισμό τη̋ υπ. αριθ. 25535/07-04-2020 

(20PROC006537758 2020-04-07)  διακήρυξη̋, για την «Προμήθεια γάλακτο̋ εργατοτεχνικού 

προσωπικού των Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου, έτου̋ 2020».  

 

Στη συνεδρίαση τη̋ επιτροπή̋, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξή̋: 

 

Α/Α  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Παναγιώτη̋ Μπίνιο̋, Τακτικό μέλο̋ 

2. Ανδρέα̋ Μιχαηλίδη̋, Τακτικό μέλο̋ 

3. Δήμητρα Ζούμα, Τακτικό μέλο̋ 

 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τη̋ την υπ. αριθ. 25535/07-04-2020 διακήρυξη τη̋ Διεύθυνση̋ 

Οικονομικών Υπηρεσιών, για την «Προμήθεια γάλακτο̋ εργατοτεχνικού προσωπικού των Υπηρεσιών και 

Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου, έτου̋ 2020» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω 

διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξή̋ : 

 

Ο διαγωνισμό̋ τη̋ προαναφερόμενη̋ διακήρυξη̋ διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματο̋ Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και είχε λάβει ω̋ αύξοντα 

αριθμό συστήματο̋ ηλεκτρονικού διαγωνισμού 90630. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολή̋ των 

προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 27-4-2020 και ώρα 15:00 και η ημερομηνία 

ηλεκτρονική̋ αποσφράγιση̋ των προσφορών είναι η 4-5-020 και ώρα 10:00. 

 

Η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα 

διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβαση̋), επέλεξε τον ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό 90630 και διαπίστωσε, αφενό̋, ότι ο διαγωνισμό̋ ήταν χαρακτηρισμένο̋ από το σύστημα 
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ω̋ «κλειδωμένο̋» και αφετέρου, ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα οι παρακάτω προσφορέ̋ : 

 

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
Ημερομηνία και  
ώρα προσφορά̋ 

1  ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 27/04/2020 13:42:49 

2 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΚΗ ΑΕ 
27/04/2020 13:19:14 

3 
ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 
ΜΕΣΙΤΙΚΗ 

24/04/2020 14:13:19 

 

 
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό τη̋ διαδικασία̋ δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 

περιεχόμενο των προσφορών. Στη συνέχεια τα μέλη τη̋ Επιτροπή̋ που διαθέτουν του̋ απαραίτητου̋ 

κωδικού̋ για την αποσφράγιση των προσφορών, καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του 

συστήματο̋ τα διαπιστευτήριά του̋, προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορέ̋.  

 

Αμέσω̋ μετά την παραπάνω διαδικασία, οι προσφορέ̋ αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα 

αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχή̋-Τεχνική Προσφορά» με αποτέλεσμα, να 

είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενό του̋. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικέ̋ 

Προσφορέ̋» δεν αποσφραγίσθηκαν, αφού σύμφωνα με το άρθρο 15 τη̋ διακήρυξη̋, αυτοί θα 

αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού. 

 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορέ̋ είχαν 

λάβει από το σύστημα του̋ παρακάτω αναφερόμενου̋ κωδικού̋ α/α συστήματο̋:  

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
Ημερομηνία και  
ώρα προσφορά̋ 

4 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΥΤΟΥ 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ SUPER MARKET 

27/04/2020 12:36:13 

5 
ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ 
24/04/2020 14:31:43 

6 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 24/04/2020 15:20:01 

7 Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 27/04/2020 07:06:00 
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 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κατόπιν των παραπάνω, η επιτροπή έχοντα̋ υπόψη :  

α) την υπ’ αρ. 25535/07-04-2020 (20PROC006537758 2020-04-07) διακήρυξη του κ. Δημάρχου, η 

οποία δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του προγράμματο̋ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου 

www.ilion.gr και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. τη̋ Γενική̋ Γραμματεία̋ Εμπορίου και Προστασία̋ Καταναλωτή, 

β) τη σχετική με κωδικό Π39/2020 μελέτη που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου,  

γ) το γεγονό̋ ότι ο διαγωνισμό̋ πραγματοποιείται με τη χρήση τη̋ πλατφόρμα̋ του Εθνικού 

Συστήματο̋ Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),  

δ) το από 29-5-2020 υπόμνημα του υποψηφίου προμηθευτή Ανδρέα Σκουριά, 

ε) τα λοιπά στοιχεία του φακέλου τη̋ παρούσα̋ προμήθεια̋, 

προχώρησε στη αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχή̋-τεχνικών προσφορών και διαπίστωσε ότι 

: 

1. Ο οικονομικό̋ φορέα̋ με την επωνυμία «ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ», 

Θερμοπυλών 35, Βριλήσσια, skourias.diagonismoi@gmail.com , υπέβαλε εμπρόθεσμα εντό̋ 

τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τη̋ προσφορά̋ του,  

σφραγισμένο φάκελο που περιείχε σε έντυπη μορφή τα στοιχεία τη̋ ηλεκτρονική̋ προσφορά̋ 

τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με την παρ. 1 του 

Ν.4250/2014. 

(Ο ανωτέρω φάκελο̋ που φέρει τον αρ. πρ. 28807/28-4-2020  αριθμείται από την επιτροπή 

με τον αριθμό 1 και μονογράφεται από όλα τα μέλη τη̋ επιτροπή̋). 

 

2. Ο οικονομικό̋ φορέα̋ με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΚΗ ΑΕ», 2o χλμ Τρικάλων-Καρδίτσα̋ , 

Τρίκαλα, sales@trikki.com.gr , υπέβαλε εμπρόθεσμα εντό̋ τριών (3) εργάσιμων ημερών από 

την ηλεκτρονική υποβολή τη̋ προσφορά̋ του,  σφραγισμένο φάκελο που περιείχε σε έντυπη 

Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
α/α 

προσφορά̋ 
συστήματο̋ 

1  ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 171351 

2 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΚΗ ΑΕ 
171625 

3 
ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ 

171088 

4 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
ΑΥΤΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ 

SUPER MARKET 

172044 

5 
ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ 

171542 

6 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 171075 

7 Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 172251 
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μορφή τα στοιχεία τη̋ ηλεκτρονική̋ προσφορά̋, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε 

πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με την παρ. 1 του Ν.4250/2014. 

(Ο ανωτέρω φάκελο̋ που φέρει τον αρ. πρ. 28819/28-4-2020  αριθμείται από την επιτροπή 

με τον αριθμό 2 και μονογράφεται από όλα τα μέλη τη̋ επιτροπή̋). 

 

3. Ο οικονομικό̋ φορέα̋ με την επωνυμία «ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 

ΜΕΣΙΤΙΚΗ», με δ.τ. «ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.» Παπαδοπούλου 1-3, Αγ. Ι. Ρέντη̋, info@amanta-sa.gr , 

υπέβαλε εμπρόθεσμα εντό̋ τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τη̋ 

προσφορά̋ του,  σφραγισμένο φάκελο που περιείχε σε έντυπη μορφή τα στοιχεία τη̋ 

ηλεκτρονική̋ προσφορά̋, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή 

σύμφωνα με την παρ. 1 του Ν.4250/2014. 

(Ο ανωτέρω φάκελο̋ που φέρει τον αρ. πρ. 28473/27-4-2020  αριθμείται από την επιτροπή 

με τον αριθμό 3 και μονογράφεται από όλα τα μέλη τη̋ επιτροπή̋). 

 

4. Ο οικονομικό̋ φορέα̋ με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ SUPER MARKET» & δ.τ. «ΛΑΚΡΕ Α.Ε.» , Βατωντα̋ – Νέα 

Αρτάκη Ευβοία̋, info@lakre.gr , υπέβαλε εμπρόθεσμα εντό̋ τριών (3) εργάσιμων ημερών από 

την ηλεκτρονική υποβολή τη̋ προσφορά̋ του, σφραγισμένο φάκελο που περιείχε σε έντυπη 

μορφή τα στοιχεία τη̋ ηλεκτρονική̋ προσφορά̋, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε 

πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με την παρ. 1 του Ν.4250/2014. 

(Ο ανωτέρω φάκελο̋ προσκομίσθηκε στην υπηρεσία μα̋ στι̋ 30-4-2020, ώρα 14:51 και 

πρωτοκολλήθηκε στι̋ 4-5-2020 με αρ. πρωτ. 29545,  αριθμείται από την επιτροπή με τον 

αριθμό 4 και μονογράφεται από όλα τα μέλη τη̋ επιτροπή̋). 

 

5. Ο οικονομικό̋ φορέα̋ με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΔΙΡΟ – MADOUVALOS BROS S.A.», 

Μαρ. Κιουρί 328 – Ν. Ικόνιο, Πέραμα, sales@diro.gr, diro-sa@otenet.gr , υπέβαλε 

εμπρόθεσμα εντό̋ τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τη̋ 

προσφορά̋ του,  σφραγισμένο φάκελο που περιείχε σε έντυπη μορφή τα στοιχεία τη̋ 

ηλεκτρονική̋ προσφορά̋, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή 

σύμφωνα με την παρ. 1 του Ν.4250/2014. 

(Ο ανωτέρω φάκελο̋ που φέρει τον αρ. πρ. 28361/27-4-2020  αριθμείται από την επιτροπή 

με τον αριθμό 5 και μονογράφεται από όλα τα μέλη τη̋ επιτροπή̋). 

 

6. Ο οικονομικό̋ φορέα̋ με την επωνυμία «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 80o χλμ. N.E.O. Αθηνών-Κορίνθου, Κόρινθο̋, info@mandrekas.gr , υπέβαλε 

εμπρόθεσμα εντό̋ τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τη̋ 

προσφορά̋ του,  σφραγισμένο φάκελο που περιείχε σε έντυπη μορφή τα στοιχεία τη̋ 

ηλεκτρονική̋ προσφορά̋, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή 

σύμφωνα με την παρ. 1 του Ν.4250/2014. 

(Ο ανωτέρω φάκελο̋ που φέρει τον αρ. πρ. 29152/29-4-2020  αριθμείται από την επιτροπή 

με τον αριθμό 6 και μονογράφεται από όλα τα μέλη τη̋ επιτροπή̋). 
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7. Ο οικονομικό̋ φορέα̋ με την επωνυμία «Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», Σεβαστιανά 

Σκύδρα̋, infoddn@otenet.gr , δεν υπέβαλε  σφραγισμένο φάκελο που να περιέχει σε έντυπη 

μορφή τα στοιχεία τη̋ ηλεκτρονική̋ προσφορά̋, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε 

πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με την παρ. 1 του Ν.4250/2014. Συνεπώ̋ η ηλ. προσφορά του 

δεν εξετάζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισμού, ω̋ ορίζεται στη 

προτελευταία παράγραφο τη̋ σελ. 25 τη̋ διακήρυξη̋. 

 

Στη συνέχεια η επιτροπή εξέτασε τα δικαιολογητικά των υποψηφίων προμηθευτών που υποβλήθηκαν 

ω̋ εξή̋ : 

 

1. «ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» 

 

Δικαιολογητικά συμμετοχή̋ / 

Τεχν. Προσφορά 
Άρθρο διακήρυξη̋ Παρατηρήσει̋ 

Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνη̋ 

Δήλωση̋ (Τ.Ε.Υ.Δ.) 
Άρθρο 8 παράγρ. Α1.1  Υποβλήθηκε 

Εγγύηση  συμμετοχή̋ Άρθρο 8 παράγρ. Α1.2 
Υποβλήθηκε για τι̋ 

ομάδε̋ 1, 2, 3 & 4 

Απαιτήσει̋ από τον υποψήφιο 

προμηθευτή για το συμπυκνωμένο γάλα  

Πίνακα̋ Συμμόρφωση̋ 

Τεχνικών προδιαγραφών 

α/α 1  

 

Υποβλήθηκαν 

 

Απαιτήσει̋ από τον υποψήφιο 

προμηθευτή για το γάλα επτά (7) ημερών, 

φρέσκο γάλα  

Πίνακα̋ Συμμόρφωση̋ 

Τεχνικών προδιαγραφών 

α/α 2 

 

Υποβλήθηκαν 

 

Απαιτήσει̋ από τι̋ εγκαταστάσει̋ 

παραγωγή̋ για το γάλα επτά (7) ημερών, 

φρέσκο γάλα 

Πίνακα̋ Συμμόρφωση̋ 

Τεχνικών προδιαγραφών 

α/α 2 

 

Υποβλήθηκαν 

 

 
 
 

2. «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΚΗ 
ΑΕ» 
 

Δικαιολογητικά συμμετοχή̋ / 

Τεχν. Προσφορά 
Άρθρο διακήρυξη̋ Παρατηρήσει̋ 

Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνη̋ 

Δήλωση̋ (Τ.Ε.Υ.Δ.) 
Άρθρο 8 παράγρ. Α1.1  Υποβλήθηκε 

Εγγύηση  συμμετοχή̋ Άρθρο 8 παράγρ. Α1.2 
Υποβλήθηκε για την 

ομάδα  2 

Απαιτήσει̋ υποψηφίων προμηθευτών 

για το γάλα επτά (7) ημερών, φρέσκο γάλα  

Πίνακα̋ Συμμόρφωση̋ 

Τεχνικών προδιαγραφών 

α/α 2 

 

Υποβλήθηκαν 
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Απαιτήσει̋ από τι̋ εγκαταστάσει̋ 

παραγωγή̋ για το γάλα επτά (7) ημερών, 

φρέσκο γάλα 

Πίνακα̋ Συμμόρφωση̋ 

Τεχνικών προδιαγραφών 

α/α 2 

Δεν Υποβλήθηκε : 

- Άδεια λειτουργία̋ 

από τη Διεύθυνση 

Αγροτική̋ 

Οικονομία̋ και 

Κτηνιατρική̋ τη̋ 

οικεία̋ Περιφέρεια̋ 

 
 

3. «ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ» με δ.τ. «ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.». 
 

Δικαιολογητικά συμμετοχή̋ / 

Τεχν. Προσφορά 
Άρθρο διακήρυξη̋ Παρατηρήσει̋ 

Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνη̋ 

Δήλωση̋ (Τ.Ε.Υ.Δ.) 
Άρθρο 8 παράγρ. Α1.1  Υποβλήθηκε 

Εγγύηση  συμμετοχή̋ Άρθρο 8 παράγρ. Α1.2 
Υποβλήθηκε για τι̋ 

ομάδε̋ 1, 3 & 4 

Απαιτήσει̋ από τον υποψήφιο 

προμηθευτή για το συμπυκνωμένο γάλα  

Πίνακα̋ Συμμόρφωση̋ 

Τεχνικών προδιαγραφών 

α/α 1  

 

Υποβλήθηκαν 

 

 
 

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

Δικαιολογητικά συμμετοχή̋ / 

Τεχν. Προσφορά 
Άρθρο διακήρυξη̋ Παρατηρήσει̋ 

Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνη̋ 

Δήλωση̋ (Τ.Ε.Υ.Δ.) 
Άρθρο 8 παράγρ. Α1.1  Υποβλήθηκε 

Εγγύηση  συμμετοχή̋ Άρθρο 8 παράγρ. Α1.2 
Υποβλήθηκε για τι̋ 

ομάδε̋ 1, 3 & 4 

Απαιτήσει̋ από τον υποψήφιο 

προμηθευτή για το συμπυκνωμένο γάλα  

Πίνακα̋ Συμμόρφωση̋ 

Τεχνικών προδιαγραφών 

α/α 1  

 

Υποβλήθηκαν 

 

 
5. «ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

EΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. ΔΙΡΟ – MADOUVALOS BROS S.A. 
 

Δικαιολογητικά συμμετοχή̋ / 

Τεχν. Προσφορά 
Άρθρο διακήρυξη̋ Παρατηρήσει̋ 

Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνη̋ 

Δήλωση̋ (Τ.Ε.Υ.Δ.) 
Άρθρο 8 παράγρ. Α1.1  Υποβλήθηκε 

Εγγύηση  συμμετοχή̋ Άρθρο 8 παράγρ. Α1.2 
Υποβλήθηκε για τι̋ 

ομάδε̋ 1, 3 & 4 
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Απαιτήσει̋ από τον υποψήφιο 

προμηθευτή για το συμπυκνωμένο γάλα  

Πίνακα̋ Συμμόρφωση̋ 

Τεχνικών προδιαγραφών 

α/α 1  

 

Υποβλήθηκαν 

 

 
6. «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

Δικαιολογητικά συμμετοχή̋ / 

Τεχν. Προσφορά 
Άρθρο διακήρυξη̋ Παρατηρήσει̋ 

Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνη̋ 

Δήλωση̋ (Τ.Ε.Υ.Δ.) 
Άρθρο 8 παράγρ. Α1.1  Υποβλήθηκε 

Εγγύηση  συμμετοχή̋ Άρθρο 8 παράγρ. Α1.2 
Υποβλήθηκε για τι̋ 

ομάδε̋ 1, 2, 3 & 4 

Απαιτήσει̋ από τον υποψήφιο 

προμηθευτή για το συμπυκνωμένο γάλα  

Πίνακα̋ Συμμόρφωση̋ 

Τεχνικών προδιαγραφών 

α/α 1  

 

Υποβλήθηκε 

εναλλακτική 

προσφορά 

 

Απαιτήσει̋ από τον υποψήφιο 

προμηθευτή για το γάλα επτά (7) ημερών, 

φρέσκο γάλα  

Πίνακα̋ Συμμόρφωση̋ 

Τεχνικών προδιαγραφών 

α/α 2 

 

Υποβλήθηκαν 

 

Απαιτήσει̋ από τι̋ εγκαταστάσει̋ 

παραγωγή̋ για το γάλα επτά (7) ημερών, 

φρέσκο γάλα 

Πίνακα̋ Συμμόρφωση̋ 

Τεχνικών προδιαγραφών 

α/α 2 

 

Υποβλήθηκαν 

 

 
Μετά την καταγραφή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχή̋ - τεχνική̋ προσφορά̋ του 

υποψήφιου προμηθευτή, η επιτροπή γνωμοδοτεί ω̋ εξή̋ : 

 

Α. Τον αποκλεισμό από τον διαγωνισμό του υποψήφιου προμηθευτή με την επωνυμία : 

- «Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», διότι δεν υπέβαλε στην υπηρεσία μα̋    σφραγισμένο φάκελο 

με τα στοιχεία τη̋ ηλεκτρονική̋ προσφορά̋ τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε 

πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με την παρ. 1 του Ν.4250/2014,  (ενδεικτικά αναφέρουμε - την 

πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχή̋ στο διαγωνισμό). Συνεπώ̋, αποκλείεται από τη 

διαδικασία του διαγωνισμού, όπω̋ ορίζεται στη προτελευταία παράγραφο τη̋ σελ. 25 τη̋ 

διακήρυξη̋ : «Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκομισθούν εντό̋ τη̋ 

προαναφερόμενη̋ προθεσμία̋ των τριών (3) εργασίμων ημερών, η ηλεκτρονική προσφορά του 
υποψηφίου δεν αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισμού» 

 

- «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΚΗ ΑΕ», διότι δεν 

υπέβαλε με την προσφορά του, την Άδεια λειτουργία̋ από τη Διεύθυνση Αγροτική̋ Οικονομία̋ και 

Κτηνιατρική̋ τη̋ οικία̋ Περιφέρεια̋, η οποία απαιτείται να υποβληθεί στο φάκελο τη̋ τεχνική̋ 

προσφορά̋ του υποψηφίου προμηθευτή, ω̋ ορίζεται στη σελ. 52 τη̋ διακήρυξη̋  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ του ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ.  

Συνεπώ̋, η προσφορά του απορρίπτεται, σύμφωνα με Άρθρο 13ο: «Απόρριψη προσφορών» 

τη̋ διακήρυξη̋ που αναφέρει: «Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και 
τη̋ αξιολόγηση̋ των προσφορών απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

………. 
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η) η οποία παρουσιάζει ελλείψει̋ ω̋ προ̋ τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα τη̋ 

παρούση̋ διακήρυξη̋ …………». 

 

- «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διότι στην από 24-4-2020 Υ.Δ. που 

υποβλήθηκε με την τεχνική προσφορά του, αναφέρει:  «Β) Συμπυκνωμένο γάλα εβαπορέ, που 
παράγεται στην Γερμανία από την εταιρεία HOCHWALD FOODS GmbH επί τη̋ οδού Bahnhof 
str.37-43,54424 Thalfang, Germany, με εμπορικέ̋ επωνυμίε̋ «ΑΡΙΟΝ» & «ΝΑΜΠΟ». Δεν 
μεσολαβούν διάφορε̋ φάσει̋ βιομηχανοποίηση̋ του προϊόντο̋ και το ποσοστό συμμετοχή̋ τη̋ 
άνωθεν επιχείρηση̋ (HOCHWALD FOODS GmbH) στην διαμόρφωση του τελικού προϊόντο̋ είναι 
100%.» 

Δηλαδή για το συγκεκριμένο προϊόν υπέβαλλε δύο εμπορικέ̋ ονομασίε̋ γάλακτο̋, την «ΑΡΙΟΝ» & 

τη «ΝΑΜΠΟ» το οποίο αποτελεί εναλλακτική προσφορά. 

Συνεπώ̋ η προσφορά του για το Συμπυκνωμένο γάλα απορρίπτεται σύμφωνα με Άρθρο 13ο: 

«Απόρριψη προσφορών» τη̋ διακήρυξη̋ που αναφέρει: «Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα 
αποτελέσματα του ελέγχου και τη̋ αξιολόγηση̋ των προσφορών απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, 
προσφορά: 
……… 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά» 

 

Β. Τη συνέχιση στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, με το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών 

των υποψηφίων προμηθευτών με την επωνυμία : 

-  «ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» για τι̋ ομάδε̋ 1, 2, 3 & 4. 

- «ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ», με δ.τ. «ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.» για τι̋ ομάδε̋ 1, 3 & 

4. 

- «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ SUPER MARKET» & δ.τ. «ΛΑΚΡΕ 
Α.Ε.» για τι̋ ομάδε̋ 1, 3 & 4. 

- «ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ» με 
δ.τ. «ΔΙΡΟ – MADOUVALOS BROS S.A» για τι̋ ομάδε̋ 1, 3 & 4 . 

- «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την ομάδα 2. 
 

διότι τα Δικαιολογητικά συμμετοχή̋ και η Τεχνική προσφορά που υπέβαλλαν είναι σύμφωνε̋ με του̋ 

όρου̋ τη̋ με αρ. πρωτ. 25535/07-04-2020 διακήρυξη̋ και τη̋ με αρ. Π39/2020 μελέτη̋. 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε τη διαδικασία και συνέταξε το παρόν πρακτικό. 
 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Στο Ίλιον σήμερα την 1η του μηνό̋ Ιουνίου του έτου̋ 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 μ.μ. 

στο Δημαρχείο Ιλίου (Κάλχου 48-50), η Επιτροπή διενέργεια̋ του διαγωνισμού για την  «Προμήθεια 
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γάλακτο̋ εργατοτεχνικού προσωπικού των Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δήμου 

Ιλίου, έτου̋ 2020», που συγκροτήθηκε με την υπ αρ. 079/2020 (ΑΔΑ: 625ΤΩΕΒ-ΧΙΡ) Απόφαση τη̋ 

Οικονομική̋ Επιτροπή̋ και τη̋ οποία̋ τα παρόντα μέλη είναι οι: 

1. Παναγιώτη̋ Μπίνιο̋, Τακτικό μέλο̋,  
2. Ανδρέα̋ Μιχαηλίδη̋, Τακτικό μέλο̋, 
3. Δήμητρα Ζούμα, Τακτικό μέλο̋, 

 
Έχοντα̋ υπόψη: 

α) την υπ’ αρ. 25535/07-04-2020 (20PROC006537758 2020-04-07) διακήρυξη του κ. Δημάρχου, η 

οποία δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του προγράμματο̋ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου 

www.ilion.gr και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. τη̋ Γενική̋ Γραμματεία̋ Εμπορίου και Προστασία̋ Καταναλωτή, 

β) τη σχετική με κωδικό Π39/2020 μελέτη που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου,  

γ) το γεγονό̋ ότι ο διαγωνισμό̋ πραγματοποιείται με τη χρήση τη̋ πλατφόρμα̋ του Εθνικού 

Συστήματο̋ Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),  

δ)  το από 27-5-2020 Πρακτικό Αποσφράγιση̋ Ηλεκτρονικών Προσφορών & αξιολόγηση̋ 

δικαιολογητικών συμμετοχή̋-τεχνική̋ προσφορά̋. 

ε) τα λοιπά στοιχεία του φακέλου τη̋ παρούσα̋ προμήθεια̋,  

συνήλθε προκειμένου να αξιολογήσει τι̋ οικονομικέ̋ προσφορέ̋ η οποίε̋ υπεβλήθησαν στο πλαίσιο του 

υπόψη διαγωνισμού. 

 

Η Επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα 

με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβαση̋), επέλεξε τον 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό 90630 «Προμήθεια γάλακτο̋ εργατοτεχνικού προσωπικού των Υπηρεσιών και 

Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου, έτου̋ 2020» και διαπίστωσε, ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα οι 

παρακάτω προσφορέ̋ : 

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΑΡ. 
ΠΡΟΣΦ. 

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΡΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 171351 27/04/2020 
13:42:49 

ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ 

171088 24/04/2020 
14:13:19 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ SUPER MARKET 

172044 27/04/2020 
12:36:13 

ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ 

171542 24/04/2020 
14:31:43 
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ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

171075 24/04/2020 
15:20:01 

 
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό τη̋ διαδικασία̋ δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 

περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών. Στη συνέχεια τα μέλη τη̋ Επιτροπή̋ που διαθέτουν του̋ 

απαραίτητου̋ κωδικού̋ για την αποσφράγιση των προσφορών, καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική 

φόρμα του συστήματο̋, τα διαπιστευτήριά του̋ προκειμένου να αποσφραγισθούν οι οικονομικέ̋ 

προσφορέ̋.  

Συγκεκριμένα, οι οικονομικέ̋ προσφορέ̋ των υποψηφίων προμηθευτών, διαμορφώθηκαν ανά ομάδα 

υλικών, ω̋ εμφαίνονται στου̋ παρακάτω πίνακε̋ :   

 
ΟΜΑΔΕΣ 1, 3 & 4 : Συμπυκνωμένο Γάλα 

Α/
Α 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ

Σ 
(€) 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
 ΦΠΑ 
(€) 

ΦΠΑ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 
(€) 

 ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ 

1 ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

0,68 80.246,26 13 10.432,0
1 

90.678,27 

2 ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 

ΜΕΣΙΤΙΚΗ 

0,64 75.525,89 13 9.818,37 85.344,26 

3 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ SUPER 

MARKET 

0,639 75.407,88 13 9.803,02 85.210,90 

4 ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ 
ΠΛΟΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ 

0,64 75.525,89 13 9.818,37 85.344,26 

 
 
ΟΜΑΔΑ 2 : Γάλα επτά (7) ημερών (Φρέσκο γάλα) 
 

Α/
Α 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ

Σ 
(€) 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 
(€) 

ΦΠΑ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 
(€) 

 ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ 

1 ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

0,99 34.948,98 13 4.543,37 39.492,35 

2 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

0,78 27.535,56 13 3.579,61 31.115,17 

 
Οι προαναφερόμενοι οικονομικοί φορεί̋ προσέφεραν χαμηλότερη τιμή από την προϋπολογισθείσα και οι 
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προσφορέ̋ του̋ κρίνονται, (μετά και από το 27-5-2020 πρακτικό δημοπρασία̋ σχετικά με τον έλεγχο 

των Δικαιολογητικών/Τεχνικών Προσφορών), αποδεκτέ̋ και σύμφωνε̋ με τι̋ τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ 

τη̋ με κωδικό Π39/2020 μελέτη̋ και του̋ όρου̋ τη̋ με αρ. 25535/07-04-2020 διακήρυξη̋ 

Κατόπιν των παραπάνω η επιτροπή διενέργεια̋ του διαγωνισμού γνωμοδοτεί : 

 

Α) την ανάδειξη ω̋ προσωρινό ανάδοχο για το είδο̋ των  ΟΜΑΔΩΝ 1,3 & 4 : «Συμπυκνωμένο 

γάλα» τον οικ. φορέα με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΕΙΔΩΝ SUPER MARKET» & δ.τ. «ΛΑΚΡΕ Α.Ε.» , Βατωντα̋ – Νέα Αρτάκη Ευβοία̋, info@lakre.gr, με 

α/α προσφορά̋ 172044 και αξία 85.210,90 € (Ογδόντα πέντε χιλιάδε̋ διακόσια δέκα ευρώ και 

ενενήντα λεπτά) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13 %. 

 

Β) την ανάδειξη ω̋ προσωρινό ανάδοχο για το είδο̋ τη̋  ΟΜΑΔΑΣ 2 : «Γάλα επτά (7) ημερών 

(Φρέσκο γάλα)» τον οικ. φορέα με την επωνυμία «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 80o χλμ. Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, Κόρινθο̋, info@mandrekas.gr, με α/α προσφορά̋ 

συστήματο̋ 171075 και αξία 31.115,17 € (Τριάντα μία χιλιάδε̋ εκατόν δεκαπέντε ευρώ και δεκαεπτά 

λεπτά), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13 %.» 

Προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω, 

Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Α) Την έγκριση α) του πρακτικού αποσφράγιση̋ των ηλεκτρονικών προσφορών, τη̋ αξιολόγηση̋ των 

δικαιολογητικών συμμετοχή̋ και των τεχνικών προσφορών και β) του πρακτικού αξιολόγηση̋ των 

οικονομικών προσφορών για την «Προμήθεια γάλακτο̋ εργατοτεχνικού προσωπικού των Υπηρεσιών 

και Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου, έτου̋ 2020», όπω̋ αναλυτικά ανωτέρω αναφέρονται. 

Β)Την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων, ω̋ εξή̋: 

- Για τι̋  ΟΜΑΔΕΣ  1,3 & 4 : «Συμπυκνωμένο γάλα» τον οικονομικό  φορέα με την επωνυμία 

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ SUPER 

MARKET» & δ.τ. «ΛΑΚΡΕ Α.Ε.» , Βατωντα̋ – Νέα Αρτάκη Ευβοία̋, info@lakre.gr, με α/α 

προσφορά̋ 172044 και αξία 85.210,90 € (Ογδόντα πέντε χιλιάδε̋ διακόσια δέκα ευρώ και 

ενενήντα λεπτά) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13 %. 

- Για το είδο̋ τη̋  ΟΜΑΔΑΣ 2 : «Γάλα επτά (7) ημερών (Φρέσκο γάλα)» τον οικονομικό 

φορέα με την επωνυμία «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 80o 

χλμ. Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, Κόρινθο̋, info@mandrekas.gr, με α/α προσφορά̋ συστήματο̋ 
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171075 και αξία 31.115,17 € (Τριάντα μία χιλιάδε̋ εκατόν δεκαπέντε ευρώ και δεκαεπτά 

λεπτά), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13 % 

 

Κατά τη̋ παρούσα̋ απόφαση̋ χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV (άρθρα 345 

έω̋ 374) του Ν. 4412/2016. 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                       Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλο̋ Δ.,              

   Κουκουβίνο̋ Δ.,  Μαρκόπουλο̋ Φ., 

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                Βέργο̋ Ι., Φεγγερό̋ Β. 
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