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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        51η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                          την 22.10.2020 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 22η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και 

ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 73297/16.10.2020 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 16.10.2020 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. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε.   

2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ                      «    « 

        ΑΠΟΦΑΣΗ –349– 

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

7ο θέμα τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋, που αφορά τη λήψη απόφαση̋ για  έγκριση πρακτικών 

αξιολόγηση̋ και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια τροφίμων για τη 

λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ιλίου, για δώδεκα (12) μήνε̋». 

Αφού θέτει υπόψιν τη̋ Επιτροπή̋ το υπ’ αριθμ. 72137/13.10.2020  σχετικό έγγραφο τη̋ 

Οικονομική̋ Υπηρεσία̋ του Δήμου,  στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σα̋ στέλνουμε τα από  08/10/2020 πρακτικό  αξιολόγηση̋ των δικαιολογητικών συμμετοχή̋ 

/ τεχνικών προσφορών καθώ̋ και το από 12/10/2020 πρακτικό αξιολόγηση̋ των οικονομικών 

προσφορών, που αφορούν το διαγωνισμό για την «Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ιλίου, για δώδεκα (12) μήνε̋» καθώ̋ και το φάκελο 

τη̋ ανωτέρω προμήθεια̋, και παρακαλούμε όπω̋ αποφασίσετε σχετικά, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ 

του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και του Ν.4412/2016 όπω̋ τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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Α. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» 

 

Για την «Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του 

Δήμου Ιλίου, για δώδεκα (12) μήνε̋, προϋπολογισμού 67.562,14€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.». 

 

Στο Ίλιον τη 15η Σεπτεμβρίου του έτου̋ 2020, ημέρα Τρίτη, στα Γραφεία τη̋ Διεύθυνση̋ 

Κοινωνική̋ Προστασία̋ και Υγεία̋ Δήμου Ιλίου, τα οποία βρίσκονται επί τη̋ οδού Νέστορο̋ 101, 

2ο̋ όροφο̋, η Επιτροπή διενέργεια̋ διαγωνισμού και αξιολόγηση̋ υποβαλλόμενων προσφορών για 

τη σύναψη δημόσια̋ σύμβαση̋ βάσει του Ν. 4412/16 όπω̋ ισχύει και τη̋ με αριθμό 279/01-09-

2020 Απόφαση̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ του Δήμου Ιλίου, αποτελούμενη από του̋: 

 

Τακτικά μέλη 

1. Όλγα Ρουμανά, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 

2. Βλαχάκη̋ Ηλία̋, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 

3. Αβραμοπούλου Φωτεινή, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 

 

Αναπληρωματικά μέλη 

1. Ευαγγελία Σαμαρά, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 

2. Ευτυχία Ξανθουδάκη, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 

3. Σόλια̋ Ανδρέα̋, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 

 

Παρόντα μέλη τη̋ οποία̋ ήταν τα κάτωθι: 

1. Όλγα Ρουμανά, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 

2. Βλαχάκη̋ Ηλία̋, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 

3. Αβραμοπούλου Φωτεινή, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 

 

και έχοντα̋ υπόψη τη̋: 

 

1. Τη με κωδικό Π113/2020 μελέτη τη̋ Διεύθυνση̋ Κοινωνική̋ Προστασία̋ και Υγεία̋ του Δήμου 

Ιλίου. 
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2. Τη με αριθμό 279/01-09-2020 Απόφαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋ του Δήμου Ιλίου (ΑΔΑ: 

Ω1ΑΒΩΕΒ-ΜΔΕ), με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ και καταρτίστηκαν οι όροι 

διακήρυξη̋ για την προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου 

του Δήμου Ιλίου, για δώδεκα (12) μήνε̋. 

 

3. Τη με αρ. 59687/03-09-20 Διακήρυξη, περίληψη τη̋ οποία̋ δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

(ΑΔΑ:ΩΗΕΖΩΕΒ-2ΘΨ), στον ελληνικό Τύπο καθώ̋ και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου 

www.ilion.gr. 

 

4. Τι̋ υποβληθείσε̋ προσφορέ̋ των υποψηφίων αναδόχων. 

 

δημοσία συνεδριάζουσα δέχεται τι̋ προσφορέ̋ των ενδιαφερομένων σε όλη τη διάρκεια τη̋ 

αναφερομένη̋ στη διακήρυξη ώρα̋ κατά σειρά προσελεύσεω̋, ω̋ κάτωθι: 

 

Πρώτο̋ παραδίδεται στην Επιτροπή φάκελο̋ σφραγισμένο̋, ο οποίο̋ κατατέθηκε στο 

πρωτόκολλο του Δήμου τη 10/9/2020 με αριθμό 61545 και φέρει στο εξωτερικό μέρο̋ αυτού την 

εταιρική επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση: «FF MEAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.», 

ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, Ανδριανουπόλεω̋ 11, Μοσχάτο. Ο σφραγισμένο̋ 

φάκελο̋ παραδόθηκε στην Επιτροπή. 

Ο ανωτέρω φάκελο̋ αριθμείται με τον αριθμό ένα (1) και μονογράφεται από όλα τα μέλη τη̋ 

Επιτροπή̋. 

 

Δεύτερο̋ παραδίδεται στην Επιτροπή φάκελο̋ σφραγισμένο̋, ο οποίο̋ κατατέθηκε στο 

πρωτόκολλο του Δήμου τη 14/9/2020 με αριθμό 62271 και φέρει στο εξωτερικό μέρο̋ αυτού την 

εταιρική επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση: «Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ, Σεβαστειανά Σκύδρα̋, Σκύδρα. Ο σφραγισμένο̋ φάκελο̋ παραδόθηκε 

στην Επιτροπή. 

Ο ανωτέρω φάκελο̋ αριθμείται με τον αριθμό δύο (2) και μονογράφεται από όλα τα μέλη τη̋ 

Επιτροπή̋. 

 

Τρίτο̋ παραδίδεται στην Επιτροπή φάκελο̋ σφραγισμένο̋, ο οποίο̋ κατατέθηκε στο 

πρωτόκολλο του Δήμου τη 14/9/2020 με αριθμό 62328 και φέρει στο εξωτερικό μέρο̋ αυτού την 

εταιρική επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση: «ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & 
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ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.», ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, Βασιλικών 6 

& Ευδόξου, Πειραιά̋. Ο σφραγισμένο̋ φάκελο̋ παραδόθηκε στην Επιτροπή. 

Ο ανωτέρω φάκελο̋ αριθμείται με τον αριθμό τρία (3) και μονογράφεται από όλα τα μέλη τη̋ 

Επιτροπή̋. 

 

Τέταρτο̋ παραδίδεται στην Επιτροπή φάκελο̋ σφραγισμένο̋, ο οποίο̋ κατατέθηκε στο 

πρωτόκολλο του Δήμου τη 14/9/2020 με αριθμό 62329 και φέρει στο εξωτερικό μέρο̋ αυτού την 

εταιρική επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση: «ΛΑΚΡΕ Α.Ε.», ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ - ΕΙΔΗ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ - LOGISTICS, Βατώντα̋, Νέα Αρτάκη Ευβοία̋. Ο σφραγισμένο̋ 

φάκελο̋ παραδόθηκε στην Επιτροπή. 

Ο ανωτέρω φάκελο̋ αριθμείται με τον αριθμό τέσσερα (4) και μονογράφεται από όλα τα μέλη τη̋ 

Επιτροπή̋. 

 

Πέμπτο̋ παραδίδεται στην Επιτροπή φάκελο̋ σφραγισμένο̋, ο οποίο̋ φέρει στο εξωτερικό 

μέρο̋ αυτού την εταιρική επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση: «ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.», ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, Παπαδοπούλου 1-3, Αγ. Ι. Ρέντη̋. Ο 

σφραγισμένο̋ φάκελο̋ παραδόθηκε στην Επιτροπή από τον κο Τζώρτζη Σταύρο, σύμφωνα με το 

από 14/9/2020 παραστατικό εκπροσώπηση̋. 

Ο ανωτέρω φάκελο̋ αριθμείται με τον αριθμό πέντε (5) και μονογράφεται από όλα τα μέλη τη̋ 

Επιτροπή̋. 

Παρών καθ’ όλη τη διάρκεια τη̋ αποσφράγιση̋ των δικαιολογητικών ήταν ο κο̋ Τζώρτζη̋ Σταύρο̋. 

 

Έκτο̋ παραδίδεται στην Επιτροπή φάκελο̋ σφραγισμένο̋, ο οποίο̋ φέρει στο εξωτερικό 

μέρο̋ αυτού την εταιρική επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση: «ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ» ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., Ελ. Βενιζέλου 57, Άγιοι Ανάργυροι. Ο 

σφραγισμένο̋ φάκελο̋ παραδόθηκε στην Επιτροπή από τον κο Ποντίκα Νικόλαο, σύμφωνα με το 

από 5/5/2020 καταστατικό τη̋ εταιρεία̋ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».  

Ο ανωτέρω φάκελο̋ αριθμείται με τον αριθμό έξι (6) και μονογράφεται από όλα τα μέλη τη̋ 

Επιτροπή̋. 

Παρών καθ’ όλη τη διάρκεια τη̋ αποσφράγιση̋ των δικαιολογητικών ήταν ο κο̋ Ποντίκα̋ 

Νικόλαο̋. 

 

Έβδομο̋ παραδίδεται στην Επιτροπή φάκελο̋ σφραγισμένο̋, ο οποίο̋ φέρει στο εξωτερικό 

μέρο̋ αυτού την εταιρική επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση: «ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ», 
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ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ, Θερμοπυλών 35, Βριλήσσια. Ο 

σφραγισμένο̋ φάκελο̋ παραδόθηκε στην Επιτροπή από τον κο Ανδρέα Σκουριά (ιδιοκτήτη 

ατομική̋ επιχείρηση̋). 

Ο ανωτέρω φάκελο̋ αριθμείται με τον αριθμό επτά (7) και μονογράφεται από όλα τα μέλη τη̋ 

Επιτροπή̋. 

 

Αφού έληξε η ώρα που ορίζεται στη Διακήρυξη και μη συνεχιζόμενη̋ κατά αδιάκοπο σειρά τη̋ 

παραδόσεω̋ των προσφορών, κηρύσσεται η λήξη παράδοση̋ των προσφορών και απαγορεύεται 

για οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή των προσφορών μεταγενέστερα με ποινή ακυρότητα̋ του 

διαγωνισμού, ενώ επίση̋ κηρύσσεται η έναρξη τη̋ δημόσια̋ αποσφράγιση̋ των παραδοθέντων 

φακέλων κατά σειρά παραδόσεω̋ και του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχή̋, ο οποίο̋ έχει 

ω̋ εξή̋: 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Πρώτο̋ αποσφραγίζεται ο υπ’ αριθ. ένα (1) φάκελο̋ τη̋ προσφορά̋ τη̋ εταιρεία̋: «FF 

MEAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.», ο οποίο̋ φέρει την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 

 

Δικαιολογητικά Συμμετοχή̋ 
Άρθρο 

διακήρυξη̋ 
Παρατηρήσει̋ 

Τυποποιημένο ΄Εντυπο Υπεύθυνη̋ Δήλωση̋ (Τ.Ε.Υ.Δ.) 6 Κατατέθηκε 

 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η εταιρεία «FF MEAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.», ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΚΡΕΑΤΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνη̋ Δήλωση̋ (Τ.Ε.Υ.Δ.) που 

κατέθεσε, στην ενότητα Α «Πληροφορίε̋ σχετικά με τον οικονομικό φορέα», Μέρο̋ ΙΙ 

«Πληροφορίε̋ σχετικά με τον οικονομικό φορέα», στο πεδίο που αναφέρει: (…Τμήματα - Κατά 

περίπτωση, αναφορά του τμήματο̋ ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικό̋ φορέα̋ επιθυμεί 

να υποβάλει προσφορά), δεν αναγράφει για ποια ΟΜΑΔΑ ή ΟΜΑΔΕΣ των προ̋ προμήθεια ειδών 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

 

Η Επιτροπή αποφαίνεται ότι η μη αναγραφή τη̋ ΟΜΑΔΑΣ ή των ΟΜΑΔΩΝ για τι̋ οποίε̋ υποβάλει 

προσφορά η εταιρεία «FF MEAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.», ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ – ΕΙΔΩΝ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού τη̋, διότι στα επόμενα στάδια τη̋ διαδικασία̋, θα 
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αποδειχθεί ξεκάθαρα και με σαφήνεια σε ποια ΟΜΑΔΑ ή ΟΜΑΔΕΣ συμμετέχει, χωρί̋ να 

διακυβεύονται τα συμφέροντα του Δήμου.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή διαπίστωσε τη συμφωνία των δικαιολογητικών συμμετοχή̋ τη̋ 

προσφορά̋ τη̋ εταιρεία̋ με τη με αριθ. πρωτ. 59687/03-09-20 Διακήρυξη του Δήμου Ιλίου. 

 

Δεύτερο̋ αποσφραγίζεται ο υπ’ αριθ. δύο (2) φάκελο̋ τη̋ προσφορά̋ τη̋ εταιρεία̋: «Ν. 

ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ, ο οποίο̋ φέρει την ένδειξη 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 

 

Η εταιρεία συμμετέχει για την Α΄ Ομάδα: Έλαια και τη Β΄ Ομάδα: Είδη παντοπωλείου  

 

Δικαιολογητικά Συμμετοχή̋ 
Άρθρο 

διακήρυξη̋ 
Παρατηρήσει̋ 

Τυποποιημένο ΄Εντυπο Υπεύθυνη̋ Δήλωση̋ (Τ.Ε.Υ.Δ.) 6 Κατατέθηκε 

 

Η Επιτροπή διαπίστωσε τη συμφωνία των δικαιολογητικών συμμετοχή̋ τη̋ προσφορά̋ τη̋ 

εταιρεία̋ με τη με αριθ. πρωτ. 59687/03-09-20 Διακήρυξη του Δήμου Ιλίου. 

 

Τρίτο̋ αποσφραγίζεται ο υπ’ αριθ. τρία (3) φάκελο̋ τη̋ προσφορά̋ τη̋ εταιρεία̋: 

«ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.», ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 

- ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ο οποίο̋ φέρει την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. 

 

Η εταιρεία συμμετέχει για την Α΄ Ομάδα: Έλαια, τη Β΄ Ομάδα: Είδη παντοπωλείου και τη Γ΄ 

Ομάδα: Είδη κρεοπωλείου 

 

Δικαιολογητικά Συμμετοχή̋ 
Άρθρο 

διακήρυξη̋ 
Παρατηρήσει̋ 

Τυποποιημένο ΄Εντυπο Υπεύθυνη̋ Δήλωση̋ (Τ.Ε.Υ.Δ.) 6 Κατατέθηκε 

 

Η Επιτροπή διαπίστωσε τη συμφωνία των δικαιολογητικών συμμετοχή̋ τη̋ προσφορά̋ τη̋ 

εταιρεία̋ με τη με αριθ. πρωτ. 59687/03-09-20 Διακήρυξη του Δήμου Ιλίου. 

 

ΑΔΑ: Ω85ΟΩΕΒ-Υ24
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Τέταρτο̋ αποσφραγίζεται ο υπ’ αριθ. τέσσερα (4) φάκελο̋ τη̋ προσφορά̋ τη̋ εταιρεία̋: 

«ΛΑΚΡΕ Α.Ε.», ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ - ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ – LOGISTICS, ο 

οποίο̋ φέρει την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 

 

Η εταιρεία συμμετέχει για την Α΄ Ομάδα: Έλαια, τη Β΄ Ομάδα: Είδη παντοπωλείου και τη Γ΄ 

Ομάδα: Είδη κρεοπωλείου 

 

Δικαιολογητικά Συμμετοχή̋ 
Άρθρο 

διακήρυξη̋ 
Παρατηρήσει̋ 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνη̋ Δήλωση̋ (Τ.Ε.Υ.Δ.) 6 Κατατέθηκε 

 

Η Επιτροπή διαπίστωσε τη συμφωνία των δικαιολογητικών συμμετοχή̋ τη̋ προσφορά̋ τη̋ 

εταιρεία̋ με τη με αριθ. πρωτ. 59687/03-09-20 Διακήρυξη του Δήμου Ιλίου. 

 

Πέμπτο̋ αποσφραγίζεται ο υπ’ αριθ. πέντε (5) φάκελο̋ τη̋ προσφορά̋ τη̋ εταιρεία̋: 

«ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.», ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ο 

οποίο̋ φέρει την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 

 

Η εταιρεία συμμετέχει για την Α΄ Ομάδα: Έλαια, τη Β΄ Ομάδα: Είδη παντοπωλείου και τη Γ΄ 

Ομάδα: Είδη κρεοπωλείου 

 

Δικαιολογητικά Συμμετοχή̋ 
Άρθρο 

διακήρυξη̋ 
Παρατηρήσει̋ 

Τυποποιημένο ΄Εντυπο Υπεύθυνη̋ Δήλωση̋ (Τ.Ε.Υ.Δ.) 6 Κατατέθηκε 

 

Η Επιτροπή διαπίστωσε τη συμφωνία των δικαιολογητικών συμμετοχή̋ τη̋ προσφορά̋ τη̋ 

εταιρεία̋ με τη με αριθ. πρωτ. 59687/03-09-20 Διακήρυξη του Δήμου Ιλίου. 

 

Έκτο̋ αποσφραγίζεται ο υπ’ αριθ. έξι (6) φάκελο̋ τη̋ προσφορά̋ τη̋ εταιρεία̋: «ΝΕΟΣ 

ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ» ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ο οποίο̋ φέρει την ένδειξη 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 

 

Η εταιρεία συμμετέχει για την Α΄ Ομάδα: Έλαια, τη Β΄ Ομάδα: Είδη παντοπωλείου και τη Γ΄ 

Ομάδα: Είδη κρεοπωλείου 

ΑΔΑ: Ω85ΟΩΕΒ-Υ24
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Δικαιολογητικά Συμμετοχή̋ 
Άρθρο 

διακήρυξη̋ 
Παρατηρήσει̋ 

Τυποποιημένο ΄Εντυπο Υπεύθυνη̋ Δήλωση̋ (Τ.Ε.Υ.Δ.) 6 Κατατέθηκε 

 

Η Επιτροπή διαπίστωσε τη συμφωνία των δικαιολογητικών συμμετοχή̋ τη̋ προσφορά̋ τη̋ 

εταιρεία̋ με τη με αριθ. πρωτ. 59687/03-09-20 Διακήρυξη του Δήμου Ιλίου. 

 

Έβδομο̋ αποσφραγίζεται ο υπ’ αριθ. επτά (7) φάκελο̋ τη̋ προσφορά̋ τη̋ εταιρεία̋: 

«ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ», ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ, ο οποίο̋ 

φέρει την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 

 

Η εταιρεία συμμετέχει για την Α΄ Ομάδα: Έλαια και τη Β΄ Ομάδα: Είδη παντοπωλείου  

 

Δικαιολογητικά Συμμετοχή̋ 
Άρθρο 

διακήρυξη̋ 
Παρατηρήσει̋ 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνη̋ Δήλωση̋ (Τ.Ε.Υ.Δ.) 6 Κατατέθηκε 

 

Η Επιτροπή διαπίστωσε τη συμφωνία των δικαιολογητικών συμμετοχή̋ τη̋ προσφορά̋ τη̋ 

εταιρεία̋ με τη με αριθ. πρωτ. 59687/03-09-20 Διακήρυξη του Δήμου Ιλίου. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των φακέλων των Τεχνικών 

Προσφορών, την Παρασκευή 25/9/2020 και ώρα 13.00 μ.μ., στα Γραφεία τη̋ Διεύθυνση̋ 

Κοινωνική̋ Προστασία̋ και Υγεία̋ Δήμου Ιλίου, Νέστορο̋ 101, 2ο̋ όροφο̋. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

 

Πρώτο̋ αποσφραγίζεται ο υπ’ αριθ. ένα (1) φάκελο̋ τη̋ προσφορά̋ τη̋ εταιρεία̋: «FF 

MEAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.», ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ο οποίο̋ φέρει 

την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η εταιρεία συμμετέχει για τη Γ΄ Ομάδα: Είδη κρεοπωλείου, καθώ̋ 

επίση̋ και τη συμφωνία τη̋ τεχνική̋ προσφορά̋ τη̋ εταιρεία̋, με τη με αριθ. 59687/03-09-20 

Διακήρυξη του Δήμου Ιλίου (Γ΄ Ομάδα: Είδη κρεοπωλείου). 

 

ΑΔΑ: Ω85ΟΩΕΒ-Υ24
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Δεύτερο̋ αποσφραγίζεται ο υπ’ αριθ. δύο (2) φάκελο̋ τη̋ προσφορά̋ τη̋ εταιρεία̋: «Ν. 

ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ, ο οποίο̋ φέρει την ένδειξη 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ασυμφωνία τη̋ τεχνική̋ προσφορά̋ τη̋ εταιρεία̋ με τη με αριθ. 

59687/03-09-20 Διακήρυξη του Δήμου Ιλίου. Συγκεκριμένα, δεν προκύπτουν από την τεχνική 

προσφορά τη̋ εταιρεία̋, το εμπορικό σήμα/βιομηχανία παραγωγή̋ – συσκευασία̋ για την 

Α΄ Ομάδα: Έλαια και τη Β΄ Ομάδα: Είδη παντοπωλείου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

Άρθρο 2: Τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’ τη̋ εν λόγω διακήρυξη̋. 

Ω̋ εκ τούτου, η εν λόγω εταιρεία δεν δύναται να συμμετάσχει στη συνέχεια του διαγωνισμού. 

Κατά συνέπεια η οικονομική προσφορά τη̋ εταιρεία̋ δεν θα αποσφραγιστεί. 

 

Τρίτο̋ αποσφραγίζεται ο υπ’ αριθ. τρία (3) φάκελο̋ τη̋ προσφορά̋ τη̋ εταιρεία̋: 

«ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.», ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 

- ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ο οποίο̋ φέρει την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ασυμφωνία τη̋ τεχνική̋ προσφορά̋ τη̋ εταιρεία̋ με τη με αριθ. 

59687/03-09-20 Διακήρυξη του Δήμου Ιλίου. Συγκεκριμένα, δεν προκύπτει από την τεχνική 

προσφορά τη̋ εταιρεία̋, η Τεχνική Περιγραφή, πώ̋ οι συγκεκριμένε̋ τεχνικέ̋ 

προδιαγραφέ̋ τη̋ εν λόγω διακήρυξη̋, πληρούνται για την Α΄ Ομάδα: Έλαια, τη Β΄ 

Ομάδα: Είδη παντοπωλείου και τη Γ’ Ομάδα: Είδη κρεοπωλείου, για τι̋ οποίε̋ ο 

υποψήφιο̋ έχει υποβάλλει προσφορά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 2: Τεχνικέ̋ 

προδιαγραφέ̋ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’ τη̋ εν λόγω διακήρυξη̋. 

Ω̋ εκ τούτου, η εν λόγω εταιρεία δεν δύναται να συμμετάσχει στη συνέχεια του διαγωνισμού. 

Κατά συνέπεια η οικονομική προσφορά τη̋ εταιρεία̋ δεν θα αποσφραγιστεί. 

 

Τέταρτο̋ αποσφραγίζεται ο υπ’ αριθ. τέσσερα (4) φάκελο̋ τη̋ προσφορά̋ τη̋ εταιρεία̋: 

«ΛΑΚΡΕ Α.Ε.», ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ - ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ – LOGISTICS, ο 

οποίο̋ φέρει την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε τη συμφωνία τη̋ τεχνική̋ προσφορά̋ τη̋ εταιρεία̋ με τη με αριθ. 

59687/03-09-20 Διακήρυξη του Δήμου Ιλίου (Α΄ Ομάδα: Έλαια και Β΄ Ομάδα: Είδη 

παντοπωλείου). 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ασυμφωνία τη̋ τεχνική̋ προσφορά̋ τη̋ εταιρεία̋ με τη με αριθ. 

59687/03-09-20 Διακήρυξη του Δήμου Ιλίου, για τη Γ’ Ομάδα: Είδη κρεοπωλείου. 

Συγκεκριμένα, δεν προκύπτει από την τεχνική προσφορά τη̋ εταιρεία̋ ότι: Το προ̋ προμήθεια 

είδο̋ με α/α 10. Χοιρινό νωπό κρέα̋ (μπριζόλε̋ καρέ με κόκκαλο) σε συσκευασία του 

ΑΔΑ: Ω85ΟΩΕΒ-Υ24
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ενό̋ κιλού: Να προέρχεται από νεαρά και υγιή ζώα…, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

Άρθρο 2: Τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’ τη̋ εν λόγω διακήρυξη̋. 

Ω̋ εκ τούτου, η εν λόγω εταιρεία δεν δύναται να συμμετάσχει στη συνέχεια του διαγωνισμού για 

τη Γ’ Ομάδα: Είδη κρεοπωλείου. 

 

Πέμπτο̋ αποσφραγίζεται ο υπ’ αριθ. πέντε (5) φάκελο̋ τη̋ προσφορά̋ τη̋ εταιρεία̋: 

«ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.», ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ο 

οποίο̋ φέρει την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε τη συμφωνία τη̋ τεχνική̋ προσφορά̋ τη̋ εταιρεία̋ με τη με αριθ. 

59687/03-09-20 Διακήρυξη του Δήμου Ιλίου (Α΄ Ομάδα: Έλαια, Β΄ Ομάδα: Είδη 

παντοπωλείου και Γ΄ Ομάδα: Είδη κρεοπωλείου). 

 

Έκτο̋ αποσφραγίζεται ο υπ’ αριθ. έξι (6) φάκελο̋ τη̋ προσφορά̋ τη̋ εταιρεία̋: «ΝΕΟΣ 

ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ» ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ο οποίο̋ φέρει την ένδειξη 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε τη συμφωνία τη̋ τεχνική̋ προσφορά̋ τη̋ εταιρεία̋ με τη με αριθ. 

59687/03-09-20 Διακήρυξη του Δήμου Ιλίου (Α΄ Ομάδα: Έλαια, Β΄ Ομάδα: Είδη 

παντοπωλείου και Γ΄ Ομάδα: Είδη κρεοπωλείου). 

 

Έβδομο̋ αποσφραγίζεται ο υπ’ αριθ. επτά (7) φάκελο̋ τη̋ προσφορά̋ τη̋ εταιρεία̋: 

«ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ», ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ, ο οποίο̋ 

φέρει την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε τη συμφωνία τη̋ τεχνική̋ προσφορά̋ τη̋ εταιρεία̋ με τη με αριθ. 

59687/03-09-20 Διακήρυξη του Δήμου Ιλίου (Α΄ Ομάδα: Έλαια και Β΄ Ομάδα: Είδη 

παντοπωλείου). 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει τη συνέχιση του διαγωνισμού στο επόμενο στάδιο, 

δηλαδή την αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών, των κάτωθι υποψηφίων αναδόχων 

εταιρειών: 

 

1) «FF MEAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.», ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, για 

τα είδη τη̋ Γ΄ Ομάδα̋: Είδη κρεοπωλείου. 

2) «ΛΑΚΡΕ Α.Ε.», ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ - ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ – 

LOGISTICS, για τα είδη τη̋ Α΄ Ομάδα̋: Έλαια και Β΄ Ομάδα̋: Είδη παντοπωλείου. 
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3) «ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.», ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, 

για τα είδη τη̋ Α΄ Ομάδα̋: Έλαια, τη̋ Β΄ Ομάδα̋: Είδη παντοπωλείου και τη̋ Γ΄ 

Ομάδα̋: Είδη κρεοπωλείου. 

4) «ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ» ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., για τα είδη τη̋ 

Α΄ Ομάδα̋: Έλαια, Β΄ Ομάδα̋: Είδη παντοπωλείου και Γ΄ Ομάδα̋: Είδη 

κρεοπωλείου. 

5) «ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ», ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ, για 

τα είδη τη̋ Α΄ Ομάδα̋: Έλαια και τη̋ Β΄ Ομάδα̋: Είδη παντοπωλείου. 

 
 

Β. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Για την «Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του 

Δήμου Ιλίου, για δώδεκα (12) μήνε̋», προϋπολογισμού 67.562,14€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

Στο Ίλιον τη 12η Οκτωβρίου του έτου̋ 2020, ημέρα Δευτέρα, στα Γραφεία τη̋ Διεύθυνση̋ 

Κοινωνική̋ Προστασία̋ και Υγεία̋ Δήμου Ιλίου, τα οποία βρίσκονται επί τη̋ οδού Νέστορο̋ 101, 

2ο̋ όροφο̋, η Επιτροπή διενέργεια̋ διαγωνισμού και αξιολόγηση̋ υποβαλλόμενων προσφορών για 

τη σύναψη δημόσια̋ σύμβαση̋ βάσει του Ν. 4412/16 όπω̋ ισχύει και τη̋ με αριθμό 279/01-09-

2020 Απόφαση̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ του Δήμου Ιλίου, αποτελούμενη από του̋: 

 

Τακτικά μέλη 

4. Όλγα Ρουμανά, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 

5. Βλαχάκη̋ Ηλία̋, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 

6. Αβραμοπούλου Φωτεινή, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 

 

Αναπληρωματικά μέλη 

1. Ευαγγελία Σαμαρά, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 

2. Ευτυχία Ξανθουδάκη, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 

3. Σόλια̋ Ανδρέα̋, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 

 

Παρόντα μέλη τη̋ οποία̋ ήταν τα κάτωθι: 

1. Όλγα Ρουμανά, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 

4. Βλαχάκη̋ Ηλία̋, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 
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5. Αβραμοπούλου Φωτεινή, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 

 

και έχοντα̋ υπόψη τη̋: 

 

1. Τη με κωδικό Π113/2020 μελέτη τη̋ Διεύθυνση̋ Κοινωνική̋ Προστασία̋ και Υγεία̋ του Δήμου 

Ιλίου. 

 

2. Τη με αριθμό 279/01-09-2020 Απόφαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋ του Δήμου Ιλίου (ΑΔΑ: 

Ω1ΑΒΩΕΒ-ΜΔΕ), με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικέ̋ προδιαγραφέ̋ και καταρτίστηκαν οι όροι 

διακήρυξη̋ για την προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου 

του Δήμου Ιλίου, για δώδεκα (12) μήνε̋. 

 

3. Τη με αρ. 59687/03-09-20 Διακήρυξη, περίληψη τη̋ οποία̋ δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

(ΑΔΑ:ΩΗΕΖΩΕΒ-2ΘΨ), στον ελληνικό Τύπο καθώ̋ και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου 

www.ilion.gr. 

 

4. Τι̋ υποβληθείσε̋ προσφορέ̋ των υποψηφίων αναδόχων. 

 

5. Το από 8/10/2020 Πρακτικό αξιολόγηση̋ δικαιολογητικών συμμετοχή̋ και τεχνικών 

προσφορών. 

 

η Επιτροπή συνήλθε προκειμένου να αποσφραγίσει τι̋ οικονομικέ̋ προσφορέ̋ των υποψηφίων, 

των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχή̋ και οι τεχνικέ̋ προσφορέ̋ ήταν πλήρει̋ και σύμφωνε̋ 

με τη με αρ. πρωτ. 59687/03-09-20 Διακήρυξη. 

 

Οι οικονομικέ̋ προσφορέ̋ των υποψηφίων, έχουν ω̋ κατωτέρω: 

 

Για την Α΄ Ομάδα: Έλαια 

Υποψήφιο̋ Προμηθευτή̋ 

Ποσοστό 

Έκπτωση̋ (%) επί 

τη̋ Μ.Λ.Τ. 

«ΛΑΚΡΕ Α.Ε.» ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ - ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ – LOGISTICS 
31,66 % 
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«ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
41,4 % 

«ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ» ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε. 
38 % 

«ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ» ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΣΥΝΑΦΩΝ 

ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ 
40 % 

 

Για την Β΄ Ομάδα: Είδη παντοπωλείου 

Υποψήφιο̋ Προμηθευτή̋ 

Συνολική Τιμή 

Προσφορά̋ χωρί̋ 

Φ.Π.Α. 

«ΛΑΚΡΕ Α.Ε.» ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ - ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ – LOGISTICS 
37.217,00 € 

«ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
32.670,00 € 

«ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ» ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε. 
33.730,00 € 

«ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ» ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΣΥΝΑΦΩΝ 

ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ 
32.800,00 € 

 

Για τη Γ΄ Ομάδα: Είδη κρεοπωλείου 

Υποψήφιο̋ Προμηθευτή̋ 

Ποσοστό 

Έκπτωση̋ (%) επί 

τη̋ Μ.Λ.Τ. 

«FF MEAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.» ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ – ΕΙΔΩΝ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
27,85 % 

«ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
5,3 % 

«ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ» ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε. 
13 % 

 

ΑΔΑ: Ω85ΟΩΕΒ-Υ24

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f96c1155a2bb5aa27d9fab4 στις 27/10/20 09:14



14 
 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει: 

Α) Ω̋ προσωρινό ανάδοχο για την Α΄ Ομάδα: Έλαια την εταιρεία με επωνυμία «ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.» 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, η οποία προσφέρει το 

υψηλότερο ποσοστό έκπτωση̋ 41,4 % επί τη̋ Μ.Λ.Τ. και είναι σύμφωνη με του̋ όρου̋ τη̋ 

με αριθ. πρωτ. 59687/03-09-20 Διακήρυξη̋ του παρόντο̋ συνοπτικού διαγωνισμού. 

Β) Ω̋ προσωρινό ανάδοχο για τη Β΄ Ομάδα: Είδη παντοπωλείου την εταιρεία με επωνυμία 

«ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, τη̋ 

οποία̋ η προσφορά ανέρχεται σε 32.670,00 € χωρί̋ Φ.Π.Α. και είναι σύμφωνη με του̋ όρου̋ 

τη̋ με αριθ. πρωτ. 59687/03-09-20 Διακήρυξη̋ του παρόντο̋ συνοπτικού διαγωνισμού. 

Γ) Ω̋ προσωρινό ανάδοχο για τη Γ΄ Ομάδα: Είδη κρεοπωλείου την εταιρεία με επωνυμία «FF 

MEAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.» ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, η οποία 

προσφέρει το υψηλότερο ποσοστό έκπτωση̋ 27,85 % επί τη̋ Μ.Λ.Τ. και είναι σύμφωνη με 

του̋ όρου̋ τη̋ με αριθ. πρωτ. 59687/03-09-20 Διακήρυξη̋ του παρόντο̋ συνοπτικού 

διαγωνισμού.» 

Προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋ 

                                                   Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω,  

                  Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Α) Την έγκριση των πρακτικών αξιολόγηση̋ των δικαιολογητικών συμμετοχή̋ των τεχνικών 

προσφορών και των οικονομικών προσφορών και ανάδειξη̋ προσωρινού αναδόχου για την 

««Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου 

Ιλίου, για δώδεκα (12) μήνε̋» 

Β) Την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, ω̋ εξή̋: 

- Για την Α΄ Ομάδα: Έλαια την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, η οποία προσέφερε το 

υψηλότερο ποσοστό έκπτωση̋ 41,4 % επί τη̋ Μ.Λ.Τ. και είναι σύμφωνη με του̋ 

όρου̋ τη̋ με αριθ. πρωτ. 59687/03-09-20 Διακήρυξη̋ του παρόντο̋ συνοπτικού 

διαγωνισμού. 

- Για τη Β΄ Ομάδα: Είδη παντοπωλείου την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.» 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, τη̋ οποία̋ η 

προσφορά ανέρχεται σε 32.670,00 € χωρί̋ Φ.Π.Α. και είναι σύμφωνη με του̋ όρου̋ τη̋ 

με αριθ. πρωτ. 59687/03-09-20 Διακήρυξη̋ του παρόντο̋ συνοπτικού διαγωνισμού 
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- Για τη Γ΄ Ομάδα: Είδη κρεοπωλείου την εταιρεία με την επωνυμία «FF MEAT 

ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.» ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, η οποία 

προσέφερε το υψηλότερο ποσοστό έκπτωση̋ 27,85 % επί τη̋ Μ.Λ.Τ. και είναι 

σύμφωνη με του̋ όρου̋ τη̋ με αριθ. πρωτ. 59687/03-09-20 Διακήρυξη̋ του παρόντο̋ 

συνοπτικού διαγωνισμού 

 

Κατά τη̋ ανωτέρω απόφαση̋ χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016, η 

προθεσμία άσκηση̋ τη̋ είναι πέντε (5) ημέρε̋ από την κοινοποίηση τη̋ προσβαλλόμενη̋ πράξη̋ 

στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον τη̋ αναθέτουσα̋ αρχή̋ ( ήτοι τη̋ οικονομική̋ επιτροπή̋), η οποία 

αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντό̋ προθεσμία̋ δέκα 

(10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο τη̋ οποία̋ τεκμαίρεται η απόρριψη τη̋ ένσταση̋. Για το 

παραδεκτό τη̋ άσκηση̋ ένσταση̋, απαιτείται, με την κατάθεση τη̋ ένσταση̋, η καταβολή 

παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοι̋ εκατό (1%) επί τη̋ εκτιμώμενη̋ αξία̋ τη̋ 

σύμβαση̋. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη τη̋ 

αναθέτουσα̋ αρχή̋, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 

 

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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