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       Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:19571/25.05.2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                         22η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                             την 24.05.2018 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 24η Μαΐου 2018, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 18782/18-05-2018 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 18-05-2018. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ       Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ  Αντιπρόεδρος Ο.Ε 

2. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ     Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                   «      « 

4. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.        «      « 

5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

6. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.    Αν. Μέλος της Ο.Ε. 

   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.          Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ     «     «          

3. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.   «     «   

   ΑΠΟΦΑΣΗ –214– 

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

10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά τη λήψη απόφασης περί ματαίωσης  του ανοιχτού 

διαγωνισμού άνω των ορίων  για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο τριετούς διάρκειας  (με δυνατότητα 

παράτασης για  ένα (1) επιπλέον έτος) για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των  υπηρεσιών 

του Δήμου Ιλίου». 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 18969/21.05.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

  «Ο Δήμος Ιλίου  με την υπ. αριθ. 28042/23-06-2017 διακήρυξη «Προμήθεια τροφίμων για τις 

ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου»,  προκήρυξε διεθνή διαγωνισμό  τριετίας, επιλέγοντας τη 

διαγωνιστική διαδικασία της συμφωνίας πλαίσιο με τρεις αναδόχους. 

 Η επιλογή είχε σαν στόχο την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας μεταξύ των υποψηφίων 

προμηθευτών, με αποτέλεσμα την επίτευξη συμφέρουσας τιμής και κατ’ επέκταση την εξασφάλιση του 

δημόσιου συμφέροντος. 
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 Στο διαγωνισμό κατατέθηκαν συνολικά για όλες τις ομάδες προσφορές από επτά         

υποψήφιους αναδόχους. 

  Με την 502/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, έγινε η κατακύρωση και η ανάδειξη των 

αναδόχων για τη συμφωνία πλαίσιο,  όπως καταγράφεται  στον κάτωθι πίνακα: 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανάδοχοι 
Ενδεικτική προσφερόμενη τιμή 

€ (χωρίς Φ.Π.Α) 

  1η ΟΜΑΔΑ: Τρόφιμα για την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου 

1 
Α΄: Έλαια 

1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ.ΣΚΟΥΡΙΑΣ 1 114.900,00 

2 ΑΦΟΙ Η.ΦΟΥΦΑ Α.Ε. 2 116.100,00 

3 Α/ΦΕΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ο.Ε. 3 117.312,00 

 

2 
Β΄: Είδη παντοπωλείου 

  

1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ.ΣΚΟΥΡΙΑΣ 1 282.420,00 

2 Α/ΦΕΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ο.Ε. 2 359.220,00 

3 ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε. 3 394.860,00 

  

3 Γ΄: Είδη κρεοπωλείου  
1 

FF MEAT ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΚΡΕΑΤΩΝ Α.Ε. 1 
62.322,00 

2 

ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & 

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε. 2 
64.311,00 

  

 

 2η ΟΜΑΔΑ: Τρόφιμα για τις ανάγκες των Κ.Α.Π.Η  

1 
Α΄: Είδη παντοπωλείου - 

καντίνας   1 
ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΑΛ.ΣΚΟΥΡΙΑΣ 1 

40.967,70 

  

2 Β΄: Είδη ζαχαροπλαστείου 1 
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

1 15.138,00 

  

3η ΟΜΑΔΑ: Τρόφιμα για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και λοιπών 

Υπηρεσιών 

1 
Α΄: Είδη παντοπωλείου  

  1 
ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΑΛ.ΣΚΟΥΡΙΑΣ 1 

5.903,97 

  

2 
Β΄: Γλυκά  

  
1 

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

1 843,00 

  

4η ΟΜΑΔΑ: Τρόφιμα για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών 

1 
Α΄: Είδη Αρτοποιείου  

  
1 

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

1 80.538,00 
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2 
Β΄: Είδη Ζαχαροπλαστείου 

  
1 

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

1 40.874,40 

 

    3 

   
Γ΄: Είδη Κρεοπωλείου  

1 
FF MEAT ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΚΡΕΑΤΩΝ Α.Ε. 

1 103.525,68 

2 
ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
& ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε. 

2 105.705,16 

 

4 

Δ΄: Είδη Οπωροπωλείου - 

Φρούτα 1 
ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
& ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε. 1 

47.135,43 

 

5 
Ε΄: Είδη Οπωροπωλείου - 

Κηπευτικά  
1 

ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
& ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε. 

1 38.114,43 

  

6 
ΣΤ΄: Είδη Ιχθυοπωλείου και 

Κατεψυγμένα  
1 

Α/ΦΕΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ 
Ο.Ε. 1 

82.304,58 

2 
ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
& ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε. 2 

84.037,28 

7 
Ζ΄: Είδη Παντοπωλείου-Έλαια 

  1 
Α/ΦΕΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ 
Ο.Ε. 1 

323.017,20 

  

5η ΟΜΑΔΑ: Αναψυκτικά - νερά για εκδηλώσεις του Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς & Δια Βίου 

Μάθησης 

 

1 
Α΄: Είδη Παντοπωλείου  

  
1 

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

1 3.502,50 

  

6η ΟΜΑΔΑ: Τρόφιμα, γλυκά, αναψυκτικά, νερά για εκδηλώσεις της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δήμου 

  

2 
Β΄: Γλυκά  

  
1 

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

1 3.600,00 

 

           Κατά της Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής κατατέθηκαν Ασφαλιστικά μέτρα από την 

εταιρεία «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε.» , τα οποία δεν έχουν ακόμη εκδικαστεί.   

        Στον προσυμβατικό έλεγχο, που ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, με την  υπ. αριθ. 104/2018 

πράξη του ΣΤ΄ κλιμακίου, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει: 

 Α) έλλειψη ένορκης βεβαίωσης από τις εταιρείες «ΑΝΔΡΕΑ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑ», «ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ Α.Ε»,  

«ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.» και «ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» 

Β)  ελλιπή συμπλήρωση του ΕΕΕΣ (Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης) της εταιρείας Χ. ΦΛΩΡΙΔΗ, η 

οποία πρόκειται να παράσχει δάνεια εμπειρία στην διαγωνιζόμενη εταιρεία «FF MEATΕΜΠΟΡΙΑ 

ΚΡΕΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.» και 

 Γ) εκπρόθεσμη κατάθεση των πιστοποιητικών από το Πρωτοδικείο της εταιρείας «ΑΔΕΛΦΕΣ 

ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ο.Ε.». 
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     θεωρήθηκε ότι όλες οι εταιρείες, εκτός της εταιρείας «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε», 

κωλύονται για την υπογραφή της Συμφωνίας Πλαίσιο. 

           Το συμπέρασμα αυτό,  όμως, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την επιδίωξη του Δήμου,  ήτοι 

την ανάδειξη τριών αναδόχων ανά υποομάδα, ως η διακήρυξη, με στόχο την επίτευξη ανταγωνισμού και 

εξ αυτού την αποκόμιση οικονομικού οφέλους όχι μόνο σήμερα αλλά και  σε βάθος τριετίας.  

            Επιπλέον, η προσφορά του εναπομείναντος αναδόχου στην ομάδα που κατατέθηκε 

κρίνεται μη συμφέρουσα για το Δήμο καθώς είναι ακριβότερη από τις άλλες δύο υποβληθείσες 

προσφορές  (κατά 35.640 και 112.440). 

       Περαιτέρω, κατά τη διάρκεια των διαδικασιών του διαγωνισμού  δημοσιεύτηκε  η υπ΄ αρ. 

Υ1α/Γ.Π. OLK. 76785 Υπουργική Απόφαση,  στο  ΦΕΚ 3758/25-10-2017, τ. Β’    περί  ιατρικού ελέγχου 

προσωπικού, διατροφή και κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων στους δημόσιους και 

ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Ο Δήμος υποχρεούται να προσαρμοστεί 

στην εν λόγω απόφαση χωρίς να διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία των σταθμών του. 

 

       Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπ΄  όψη αφ΄ ενός τη γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας 

διαγωνισμού και αφ΄ ετέρου την αναφορά στη διακήρυξη ότι «….η σύναψη της συμφωνίας-πλαίσιο δεν 

παράγει καμία υποχρέωση για το Δήμο για σύναψη εκτελεστικής σύμβασης», παρακαλούμε να 

αποφασίσετε για: 

1. Τη ματαίωση  του ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο 

τριετούς διάρκειας  (με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος) για την «προμήθεια 

τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106 

παρ. δ και στ του Ν. 4412/16 για τους κάτωθι ειδικότερους λόγους: 

α. Η προσφορά, αποκλειστικά για μια μόνο από τις ομάδες (κοινωνικό παντοπωλείο) όπως αναλύθηκε, 

είναι η υψηλότερη σε σχέση με τις τιμές των αποκλεισθέντων και κρίνεται μη συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη (άρθρο 106 παρ. δ του Ν.4412/16) 

β. Απαιτείται η τροποποίηση των όρων της διακήρυξης ώστε να εναρμονιστούν με την  υπ΄ αρ. 

Υ1α/Γ.Π. OLK. 76785 Υπουργική Απόφαση περί ιατρικού ελέγχου προσωπικού, διατροφή και κανόνες 

υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων των βρεφονηπιακών σταθμών καθώς λόγω του ευαίσθητου 

αντικειμένου συνιστά επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφέροντος (άρθρο 106 παρ. στ του Ν. 

4412/16).  

2. Τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις 

ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου έως το τέλος του έτους με δυνατότητα παράτασης και 

3. Την  επαναδιακήρυξη  με τροποποίηση των όρων της  συμφωνίας πλαίσιο για την τριετία 2019-

2021» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 
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       Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

        Αποφασίζει  Ομόφωνα 

1)Τη ματαίωση  του ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο τριετούς 

διάρκειας  (με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος) για την «προμήθεια τροφίμων για τις 

ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106 παρ. δ και στ 

του Ν. 4412/16 για τους λόγους που αναλυτικά ανωτέρω αναφέρονται 

2)Τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών του Δήμου έως το τέλος του έτους με δυνατότητα παράτασης  

3)Την  επαναδιακήρυξη  με τροποποίηση των όρων της  συμφωνίας πλαίσιο για την τριετία 2019-2021» 

4)Εισηγείται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση σύμφωνα με το άρθρο 72 § α του Ν. 

3852/2010 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                        Τα Μέλη 

                                         Κουμαραδιός Γ.,  Γκόγκος Κ.,             

                                       Χαραλαμπόπουλος Ι.,  Βέργος   Ι.,   

                                         Κανελλόπουλος Γ., Γαλούνης Δ. 

                                                     

   ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ   
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