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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        11η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 
ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 22.03.2022

       
Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 22η Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και          

ώρα 09:30 π.μ ύστερα από την υπ. αριθμ. 20401/18.03.2022 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 18.03.2022 και πραγματοποιήθηκε  με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 
4 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 
του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019,  β) τις σχετικές 
Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ  75/30.03.2020 τεύχος A’, 
άρθρο 43 παρ. 1),  γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για 
την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με την 
οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και δ) την εγκύκλιο με αριθμ. 426 του ΥΠ.ΕΣ. 
(Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα 
εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».
              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. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ        Μέλος της Ο.Ε.
3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.                       «      «
4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.   «      «
5. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.              «      «
6. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.        Αν. Μέλος της Ο.Ε

ΑΠΟΝΤΕΣ   
1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                    Μέλος της Ο.Ε.
2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.   «      «
3. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.    «      «

                                                            ΑΠΟΦΑΣΗ –090–
        Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το     
7ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης, της 
επιτροπής διενέργειας που αφορούν την επαναληπτική διαγωνιστική διαδικασία για τη σύναψη 1ης 
εκτελεστικής σύμβασης της με αριθμό πρωτ. 85879/23-11-21 Συμφωνίας Πλαίσιο (3) διάρκειας, για την 
«Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Ιλίου» συμπ. του δικαιώματος προαίρεσης έως και 
15%.
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Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 19868/17.03.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι: 
 «Σας στέλνουμε το πρακτικό  δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που 
κατατέθηκαν α) από την εταιρεία Μανδρέκας Γαλακτοκομικά Α.Ε. για την προμήθεια γάλακτος 
εβαπορέ (2η ομάδα) και β) από την εταιρεία Αιγαίον Ε.Π.Ε. για την προμήθεια γάλακτος 7 ημερών (1η 
– 3η ομάδες) σχετικά με την «προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Ιλίου», καθώς και το 
φάκελο της ανωτέρω προμήθειας, και παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ 1ης ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 76778/29-10-2020 ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ –ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Στο Ίλιον, σήμερα 04/03/2022, ημέρα Παρασκευή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στον 3ο Όροφο 
στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 
του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 348/20 (ΑΔΑ ΨΓ2ΛΩΕΒ-ΥΦ5) 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αξιολογήσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 
που υποβλήθηκαν για τον με αριθμ πρωτ. 14314/25-02-2022, 14325/25-02-2022,  και 135500, 
135492 ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς στο  πλαίσιο της 1ης εκτελεστικής σύμβασης  Συμφωνίας 
Πλαίσιο της υπ. αριθ. 76778/29-10-2020 διακήρυξης του Δήμου Ιλίου, με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ – ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΠΛΑΙΣΙΟ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 522.927,72€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 15% ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Φ.Π.Α.»

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, παρέστησαν οι εξής:

έχοντας υπόψη: 1) την υπ’ αριθμ. 76778/29-10-2020 διακήρυξη με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ – ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΠΛΑΙΣΙΟ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 522.927,72€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Καρούση Ελευθερία

Ζούμα Δήμητρα

Ράππου Μαριάνθη
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ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 15% ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Φ.Π.Α.» περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε δύο ημερήσιες εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας, οι οποίες 
εκδίδονται στην Αθήνα, σε  μια εβδομαδιαία εφημερίδα της οικείας Περιφέρειας, καθώς επίσης, 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr., 2) την με αριθμό 320/2020  Απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Α.: 6ΘΙΛΩΕΒ-ΘΧ2), σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια 
του διαγωνισμού, 3) την με αριθμό 348/2020  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α.: ΨΓ2ΛΩΕΒ-
ΥΦ5) σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, καθορίστηκε ο τρόπος 
εκτέλεσης της προμήθειας, εγκρίθηκε η συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης της 
προμήθειας καθώς και οι όροι της διακήρυξης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ – ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ», 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 522.927,72€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 15% ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Φ.Π.Α.» 

• Την υπ.αρ. 46222/30-06-2021 Συμφωνία Πλαίσιο

• τo με αριθμό πρωτ. 69362/22-09-2021 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ 21REQ009263125 2021-
09-27. 

• τα με αρ.πρωτ. 73203,71968,71206,71491,73500,72620,71893,72164,72100,73248 
τεκμηριωμένα αιτήματα των Διευθύνσεων του Δήμου περί αναγκαιότητας εκτέλεσης της 
δαπάνης με τίτλο προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου για 
τρία έτη στο πλαίσιο της 1ης εκτελεστικής σύμβασης της με αριθμ. Πρωτ. 46222/30-06-2021 
Συμφωνίας Πλαίσιο  (Κ.Μ.: Π123/2020).

• το με αριθμ. πρωτ. 74331/12-10-2021 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: (ΨΠ9ΛΩΕΒ-
ΘΜ5)

• την υπ΄αριθ 12/2021 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου όπου έκρινε ότι δεν κωλύεται η 
σύναψη της σύμβασης 

• Το από 8/2/2022 πρακτικό κλήρωσης μεταξύ ισότιμων προσφορών που διενεργήθηκε την 
7/2/2022

Η Επιτροπή κατέγραψε τους φακέλους των παρακάτω αναφερόμενων οικονομικών φορέων και 
διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης υποβλήθηκαν και σε έντυπη μορφή εντός τριών 
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων.

 Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
όπου διαπίστωσε τα εξής: 

http://www.ilion.gr/
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Α/Α Προμηθευτής
Συστημικός 

Αριθμός 
ΕΣΗΔΗΣ

Αριθμός και 
ημερομηνία 

Πρωτοκόλλου

1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 
ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. 135500 14314/25-02-2022

2 ΑΙΓΑΙΟΝ Ε.Π.Ε 135492 14325/25-02-2022

1. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.
Ο ανωτέρω οικονομικός φορέας υπέβαλε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης τα οποία είναι σύμφωνα 
με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμ. πρωτ. 76778/29-10-2020 
Διακήρυξής μας.

2. ΑΙΓΑΙΟΝ Ε.Π.Ε
Ο ανωτέρω οικονομικός φορέας υπέβαλε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης τα οποία είναι σύμφωνα 
με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμ. πρωτ. 76778/29-10-2020 
Διακήρυξής μας. 

Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή προτείνει τους ανωτέρω αναφερόμενους οικονομικούς φορείς 
ως αναδόχους για την 1η εκτελεστική σύμβαση της με αριθμ. πρωτ. 46222/30-06-2021 
Συμφωνίας Πλαίσιο:
Α. Την εταιρεία ΑΙΓΑΙΟΝ Ε.Π.Ε για την προμήθεια γάλακτος 7 ημερών για τις ομάδες 1 και 3
Β. Την εταιρεία ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. για την προμήθεια γάλακτος εβαπορέ για την 
ομάδα 2.»

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης
          Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  
            Αποφασίζει   Ομόφωνα

Α) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό 
του Δήμου Ιλίου» για την 1η εκτελεστική σύμβαση της με αριθμ. πρωτ. 46222/30-06-2021 
Συμφωνίας Πλαίσιο, ως εξής:
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 Στην εταιρεία με την επωνυμία ΑΙΓΑΙΟΝ Ε.Π.Ε για την προμήθεια γάλακτος 7 ημερών για 
τις ομάδες 1 και 3

 Στην εταιρεία με την επωνυμία ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. για την προμήθεια 
γάλακτος εβαπορέ για την ομάδα 2

και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμ. πρωτ. 76778/29-10-
2020 διακήρυξης 

Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού

 Στην παρούσα επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, η υπ’ αριθμ. 043/2022
 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα «Έγκριση πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών 
συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς – Κήρυξη προσωρινού αναδόχου».

Η παρούσα να κοινοποιηθεί αμέσως, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου 
και αξιολόγησης των προσφορών, σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία 
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, εκτός από τους οριστικώς αποκλεισθέντες και ιδίως, όσους 
αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72, με κάθε πρόσφορο τρόπο. (άρθρο 105 
παρ. 2 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. β' της παρ. 13 του άρθρου 43 του Ν. 
4605/2019). 
Η παρούσα απόφαση καθίσταται οριστική εφόσον κοινοποιηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                       Τα Μέλη
                 Αλεβίζου Α.,  Τσιμόγιαννης Α.,          

Μαρκόπουλος Φ., Βέργος Ι.,  
                  Μυγδάλη Σ., Γαλούνης Δ.

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ            

Συνημμένα: Η υπ΄ αριθμ. ΑΟΕ 043/2022

https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-105-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%8D%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CF%88%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82/
https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-105-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%8D%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CF%88%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82/
https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        5η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 
ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                             την 17.02.2022

     (Αριθ. Πρωτ.: 12781/21.02.2022)
Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 17η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη   

και ώρα 10:30 π.μ ύστερα από την υπ. αριθμ. 10959/11.02.2022 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 11.02.2022 και πραγματοποιήθηκε  με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα α) με το 
άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το 
άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019,  
β) τις σχετικές Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ  
75/30.03.2020 τεύχος A’, άρθρο 43 παρ. 1),  γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. 
(Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης 
του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και δ) την  εγκύκλιο 
με αριθμ. 426 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των 
Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».
              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. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.                  Μέλος της Ο.Ε.
3. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.  «      «
4. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.              «      «
5. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ      Αν. Μέλος της Ο.Ε
6. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δ.Σ    «      «

ΑΠΟΝΤΕΣ   
1. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ        Μέλος της Ο.Ε.
2. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                         «      «
3. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.  «      «
4. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩ ΤΗΣ, Δ.Σ.  «      «

                                                           ΑΠΟΦΑΣΗ –043–
        Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το    
3ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας που 
αφορούν την επαναληπτική διαγωνιστική διαδικασία για τη σύναψη 1ης εκτελεστικής σύμβασης της με 
αριθμό πρωτ. 85879/23-11-21 Συμφωνίας Πλαίσιο (3) διάρκειας, για την «Προμήθεια γάλακτος για το 
προσωπικό του Δήμου Ιλίου» συμπ. του δικαιώματος προαίρεσης έως και 15% Κ.Μ. 123/20.
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Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 10789/11.02.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι: 
       «Σας στέλνουμε τα πρακτικά της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού που αφορούν α) την αποσφράγιση του διαγωνισμού, την αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών και β) την αξιολόγηση οικονομικών 
προσφορών, για την «Προμήθεια  γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Ιλίου», καθώς και 
το φάκελο της ανωτέρω προμήθειας, και παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» ΤΗΣ 1ης ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 76778/29-10-2020 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ  ΥΠ.ΑΡ. 
ΠΡΩΤ. 46222/30-06/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ –ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

Στο Ίλιον, σήμερα 28/12/2021, ημέρα Τρίτη συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στον 3ο Όροφο 
στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 

του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 348/2020 (ΑΔΑ ΨΓ2ΛΩΕΒ-ΥΦ5)  
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και κατόπιν πρόσκλησης υπ.αρ.πρωτ. 85879/23-11-2021 
(21PROC009591703 2021-11-23) ΚΗΜΔΗΣ -  α/α συστήματος 135492 (για τις ομάδες 1 και 3) 
,135500 (για την ομάδα 2) προκειμένου να αξιολογήσει τις με αρ. πρωτοκόλλου 88702, 89212, 
89219, 89259, 90122    προσφορές που υποβλήθηκαν στους δυο ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς (Α/Α 
135492-135500) στο πλαίσιο της 1ης εκτελεστικής σύμβασης  Συμφωνίας Πλαίσιο της υπ. αριθ. 

76778/29-10-2020 διακήρυξης του Δήμου Ιλίου, με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ – ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ», 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 522.927,72€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 15% ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Φ.Π.Α.»

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, παρέστησαν οι εξής:

έχοντας υπόψη:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Καρούση Ελευθερία

Ράππου Μαριάνθη

Ζούμα Δήμητρα
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1. την υπ’ αριθμ. 76778/29-10-2020 διακήρυξη με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ – ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΠΛΑΙΣΙΟ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 522.927,72€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 15% ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Φ.Π.Α.» περίληψη της 

οποίας δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε δύο ημερήσιες 
εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας, οι οποίες εκδίδονται στην Αθήνα, σε  μια εβδομαδιαία 
εφημερίδα της οικείας Περιφέρειας, καθώς επίσης, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Ιλίου www.ilion.gr.,

2. την με αριθμό 320/2020  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Α.: 6ΘΙΛΩΕΒ-ΘΧ2), 
σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του διαγωνισμού,

3. την με αριθμό 348/2020  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α.: ΨΓ2ΛΩΕΒ-ΥΦ5) 
σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, καθορίστηκε ο τρόπος 
εκτέλεσης της προμήθειας, εγκρίθηκε η συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης της προμήθειας καθώς και οι όροι της διακήρυξης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ – 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 522.927,72€ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 15% ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Φ.Π.Α.» 

4. Την υπ.αρ. 46222/30-06-2021 Συμφωνία Πλαίσιο

5. την με αριθμό πρωτ. 69362/22-09-2021 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ 21REQ009263125 2021-
09-27. 

6. Οι με αρ.πρωτ. 73203,71968,71206,71491,73500,72620,71893,72164,72100,73248 
τεκμηριωμένα αιτήματα των Διευθύνσεων του Δήμου περί αναγκαιότητας εκτέλεσης της δαπάνης 
με τίτλο προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου για 
τρία έτη στο πλαίσιο της 1ης εκτελεστικής σύμβασης της με αριθμ. Πρωτ. 46222/30-
06-2021 Συμφωνίας Πλαίσιο  (Κ.Μ.: Π123/2020).

7. το με αριθμ. πρωτ. 74331/12-10-2021 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: (ΨΠ9ΛΩΕΒ-
ΘΜ5)

συνήλθε για την αποσφράγιση των προσφορών των κατωτέρω οικονομικών φορέων:

 
1. Α/Α Συστήματος 252963 - 1η και 3η Ομάδα (ΓΑΛΑ 7 ΗΜΕΡΩΝ):  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε.
    
2. Α/Α Συστήματος 250714- 1η και 3η Ομάδα(ΓΑΛΑ 7 ΗΜΕΡΩΝ): ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΕΠΕ

 
3. Α/Α Συστήματος 250480- 1η και 3η Ομάδα(ΓΑΛΑ 7 ΗΜΕΡΩΝ): ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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4. Α/Α Συστήματος 250479 - 2η Ομάδα (ΓΑΛΑ ΣΥΜΠΙΚΝΩΜΕΝΟ): ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   

5. Α/Α Συστήματος 251689- 2η Ομάδα (ΓΑΛΑ ΣΥΜΠΙΚΝΩΜΕΝΟ) SKOURIAS ANDRE ALEXANDROS

  

Τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση 
των προσφορών, καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος, τα διαπιστευτήριά τους 
(όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι 
προσφορές. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν με 
αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενό τους.

Η Επιτροπή κατέγραψε τους φακέλους προσφορών των ανωτέρω αναφερόμενων 
οικονομικών φορέων, οι οποίοι υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα εντός τριών εργάσιμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων.

Κατόπιν η Επιτροπή εξέτασε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των υποψηφίων οικονομικών 
φορέων και διαπίστωσε ότι ήταν πλήρη και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθμ. πρωτ. 
46222/30-06-2021 Συμφωνία Πλαίσιο και στην με αριθμ. πρωτ. 76778/29-10-2020 Διακήρυξη 
του Δήμου Ιλίου.

Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή προτείνει την αποσφράγιση και αξιολόγηση όλων των 
ανωτέρω υποψηφίων οικονομικών φορέων. 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΤΗΣ 1ης 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 76778/29-10-2020 ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ –

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (υπ΄ αριθ. 135492,135500 αριθμό συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ)

Στο Ίλιον, την 14/01/2022, ημέρα Παρασκευή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στον 3ο Όροφο στην 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του 

Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 348/2020 (ΑΔΑ ΨΓ2ΛΩΕΒ-ΥΦ5)  
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αξιολογήσει τις υποβληθείσες προσφορές στο 
πλαίσιο της 1ης εκτελεστικής σύμβασης  Συμφωνίας Πλαίσιο της υπ. αριθ. 76778/29-10-2020 

διακήρυξης του Δήμου Ιλίου, με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
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ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ – ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
522.927,72€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 15% 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Φ.Π.Α.»

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, παρέστησαν οι εξής:

έχοντας υπόψη:

8. την υπ’ αριθμ. 76778/29-10-2020 διακήρυξη με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ – ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ», 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 522.927,72€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 15% ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Φ.Π.Α.» περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε δύο ημερήσιες εφημερίδες μεγάλης 
κυκλοφορίας, οι οποίες εκδίδονται στην Αθήνα, σε  μια εβδομαδιαία εφημερίδα της οικείας 
Περιφέρειας, καθώς επίσης, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gr.,

9. την με αριθμό 320/2020  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Α.: 6ΘΙΛΩΕΒ-ΘΧ2), 
σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του διαγωνισμού,

10. την με αριθμό 348/2020  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α.: ΨΓ2ΛΩΕΒ-ΥΦ5) σύμφωνα με 
την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης της 
προμήθειας, εγκρίθηκε η συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης της προμήθειας 
καθώς και οι όροι της διακήρυξης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ – ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
522.927,72€ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 15% ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Φ.Π.Α.» 

11. Την υπ.αρ. 46222/30-06-2021 Συμφωνία Πλαίσιο

12. την με αριθμό πρωτ. 69362/22-09-2021 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ 21REQ009263125 2021-
09-27. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Καρούση Ελευθερία

Ράππου Μαριάνθη

Ζούμα Δήμητρα
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13. Οι με αρ.πρωτ. 73203,71968,71206,71491,73500,72620,71893,72164,72100,73248 
τεκμηριωμένα αιτήματα των Διευθύνσεων του Δήμου περί αναγκαιότητας εκτέλεσης της δαπάνης 
με τίτλο προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου για 
τρία έτη στο πλαίσιο της 1ης εκτελεστικής σύμβασης της με αριθμ. Πρωτ. 46222/30-
06-2021 Συμφωνίας Πλαίσιο  (Κ.Μ.: Π123/2020).

14. το με αριθμ. πρωτ. 74331/12-10-2021 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: (ΨΠ9ΛΩΕΒ-
ΘΜ5)

συνήλθε για την αποσφράγιση των προσφορών των κατωτέρω οικονομικών φορέων:

 
1. Α/Α Συστήματος 252963 - 1η και 3η Ομάδα (ΓΑΛΑ 7 ΗΜΕΡΩΝ):  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε.
    
2. Α/Α Συστήματος 250714- 1η και 3η Ομάδα(ΓΑΛΑ 7 ΗΜΕΡΩΝ): ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΕΠΕ

 
3. Α/Α Συστήματος 250480- 1η και 3η Ομάδα(ΓΑΛΑ 7 ΗΜΕΡΩΝ): ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

4. Α/Α Συστήματος 250479 - 2η Ομάδα (ΓΑΛΑ ΣΥΜΠΙΚΝΩΜΕΝΟ): ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   

5. Α/Α Συστήματος 251689- 2η Ομάδα (ΓΑΛΑ ΣΥΜΠΙΚΝΩΜΕΝΟ) SKOURIAS ANDRE ALEXANDROS

Τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των 
προσφορών, καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος, τα διαπιστευτήριά τους 
(όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι 
προσφορές. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν με 
αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενό τους.
Η Επιτροπή κατέγραψε τους φακέλους προσφορών των ανωτέρω αναφερόμενων οικονομικών 
φορέων, οι οποίοι υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή των στοιχείων.

Κατόπιν η Επιτροπή εξέτασε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των υποψηφίων οικονομικών φορέων 
και διαπίστωσε ότι ήταν πλήρη και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθμ. πρωτ. 46222/30-06-
2021 Συμφωνία Πλαίσιο και στην με αριθμ. πρωτ. 76778/29-10-2020 Διακήρυξη του Δήμου 
Ιλίου. Οι κάτωθι διαγωνιζόμενοι είναι:

Υποψήφιος 
οικονομικός φορέας

Συστημικός 
Αριθμός 

Προσφοράς
Ομάδα Τιμή Μονάδας 

χωρίς Φ.Π.Α.
Προσφερόμενη Τιμή 
χωρίς Φ.Π.Α.

Προσφερόμενη 
Τιμή με Φ.Π.Α.
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Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι οι οικονομικοί φορείς με επωνυμία «ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ 
ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.» και «ΑΙΓΑΙΟΝ Ε.Π.Ε.» έχουν υποβάλλει ισότιμες προσφορές στις ομάδες 1 

«Γάλα επτά (7) ημερών για το προσωπικό του Δήμου Ιλίου» και 3 «Γάλα επτά (7) ημερών για το 
πρόγραμμα Κοινωφελούς Απασχόλησης». Σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 4412/16 όπως ισχύει «Αν 
κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, 
ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα 
αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες 
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των 
οικονομικών φορέων.»

Την 7/02/2022 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:00 ενώπιoν του Δικηγόρου του Δήμου, Χαράλαμπου 
Μιχάλη της τριμελής επιτροπής της κ. Καρούση Ελευθερίας, Ράππου Μαριάνθης και Ζούμα Δήμητρας, 
διεξήχθη η κλήρωση για την εκλογή αναδόχου μεταξύ των εταιρειών Γαλακτοκομικά Μανδρέκας Α.Ε 
και ΑΙΓΑΙΟΝ ΕΠΕ. Στην κλήρωση από την πλευρά των υποψηφίων παρέστει μόνο με εξουσιοδότηση η 
κ. Μανδρέκα Βιολέτα (πρακτικό υπ.αρ.2 διοικητικού συμβουλίου) . Η εταιρεία ΑΙΓΑΙΟΝ Ε.Π.Ε δεν 

1 0,76 € 76.077,52 € 85.967,60 €
ΤΡΙΚΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ 
Α.Ε.

252963

3 0,76 € 20.261,20 € 22.895,61 €

SKOURIAS ANDRE 251689 2 0,79 € 12.643,07 € 14.286,67 €

1 0,75 € 75.076,50 € 84.836,47 €

2 0,65 € 10.402,53 € 11.754,86 €ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 
ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.

250480
250479 

(ΕΒΑΠΟΡΕ)

3 0,75 € 19.955,00 € 22.594,35 €

1 0,75 € 75.076,50 € 84.836,47 €

ΑΙΓΑΙΟΝ Ε.Π.Ε. 250714

3 0,75 € 19.995,00 € 22.594,35 €
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παρέστει παρα κατέθεσε υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των αποτελεσμάτων της κλήρωσης. Στην 
κλήρωση κληρώθηκε ως ανάδοχος η εταιρεία ΑΙΓΑΙΟΝ Ε.Π.Ε (ομάδα 1 και ομάδα 3).

Η επιτροπή προτείνει
1. ως προσωρινό ανάδοχο, μετά από κλήρωση, για την ομάδα 1 (φρέσκο γάλα 7 ημερών) την 

εταιρεία ΑΙΓΑΙΟΝ Ε.Π.Ε. η οποία υπέβαλλε οικονομική προσφορά ύψους 84.836,47€ (συμπ. ΦΠΑ) 
και είναι εντός προϋπολογισμού

2. ως προσωρινό ανάδοχο, μετά από κλήρωση, για την ομάδα 3 (φρέσκο γάλα 7 ημερών) την 
εταιρεία ΑΙΓΑΙΟΝ Ε.Π.Ε. η οποία υπέβαλλε οικονομική προσφορά ύψους 22.594,35€ (συμπ. ΦΠΆ) 
και είναι εντός προϋπολογισμού

3. ως προσωρινό ανάδοχο για την ομάδα 2 (εβαπορέ) την εταιρεία ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ 
Α.Ε. η οποία υπέβαλλε την χαμηλότερη οικονομική προσφορά ύψους 11.754,86€ (συμπ. ΦΠΑ) και 
είναι εντός προϋπολογισμού

Το παρόν πρακτικό συνοδεύει τη σύμβαση.»
Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

     Η Οικονομική Επιτροπή
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 
                            Αποφασίζει  Ομόφωνα
Α) Την έγκριση των πρακτικών ηλεκτρονικής αποσφράγισης αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής 
των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινών αναδόχων για 
την «Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Ιλίου»
Β) Κηρύσσει προσωρινούς ανάδοχους της «Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Ιλίου», 
ως εξής:

 Για την ομάδα 1 (φρέσκο γάλα 7 ημερών)  μετά από κλήρωση, την εταιρεία ΑΙΓΑΙΟΝ Ε.Π.Ε. 
η οποία υπέβαλλε οικονομική προσφορά ύψους 84.836,47€ (συμπ. ΦΠΑ) και είναι εντός 
προϋπολογισμού

 Για την ομάδα 3 (φρέσκο γάλα 7 ημερών), μετά από κλήρωση, την εταιρεία ΑΙΓΑΙΟΝ Ε.Π.Ε. 
η οποία υπέβαλλε οικονομική προσφορά ύψους 22.594,35€ (συμπ. ΦΠΆ) και είναι εντός 
προϋπολογισμού

 Για την ομάδα 2 (εβαπορέ)την εταιρεία ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. η οποία υπέβαλλε 
την χαμηλότερη οικονομική προσφορά ύψους 11.754,86€ (συμπ. ΦΠΑ) και είναι εντός 
προϋπολογισμού

Ο προσωρινός ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  που ορίζονται στην 
υπ΄αριθμ. 76778/29-10-2020 διακήρυξη δημάρχου προκειμένου να ασκηθεί ο από το νόμο 
προβλεπόμενος έλεγχος.
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Η παρούσα δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης 
(αρθ. 100 παρ. 2γ Ν. 4412/16, όπως τροποπ. με το αρθ. 40 Ν. 4782/21).

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη
Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                      Τα Μέλη

                      Αλεβίζου Α.,  Μαρκόπουλος Φ.,                                     
Βέργος Ι., Μυγδάλη Σ., Γαλούνης Δ.,

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                     Δρακόπουλος Ν.
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