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       Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:31719/31.08.2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                            34η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                               την 31.08.2018 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 31η Αυγούστου 

2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ.31718/31.08.2018 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 31.08.2018. 

        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. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.         «      « 

4. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.        «      « 

5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                   «      « 

6. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

7. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ        «      « 

8. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.        «     «  

   ΑΠΟΝΤΕΣ 

Ουδείς  

   ΑΠΟΦΑΣΗ –325– 

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

1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6, που αφορά την έγκριση πρακτικών 

δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας και κατακύρωση του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου λόγω 

ακύρωσης διαγωνισμού». 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 31713/31.08.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

«Λαμβάνοντας υπόψιν: 

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

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

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

νομοθεσία», 
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 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, 

Σας στέλνουμε το από 31/08/2018 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού που αφορά στον 

έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν από :  

 ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε. 

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ 

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.   

για την «Προμήθεια  τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου λόγω 

ακύρωσης διαγωνισμού»  και παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 175.096,74€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

   
Στο Ίλιον την 31η Αυγούστου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή στο Δημαρχείο Ιλίου, το οποίο 

βρίσκεται επί της οδού Κάλχου 48-50, η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης 

υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2018 βάσει 

του Ν. 4412/16 και της με αριθμό 028/2181/19-01-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Ιλίου, αποτελούμενη από τους: 

  
Τακτικά μέλη 

1. Ευάγγελος Γεράσης, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 

2. Μάρθα Παπαευθυμίου, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 

3. Αγγελική Παπαμιχαήλ. ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 

 

Αναπληρωματικά μέλη   

1. Δήμητρα Κοντεκάκη, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

2. Ευαγγελία Νίνου, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

3. Πολυζώης Χρήστου, ΠΕ Διοικητικού 

 

Παρόντα μέλη της οποίας ήταν τα κάτωθι: 

1. Ευάγγελος Γεράσης, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού  

2. Μάρθα Παπαευθυμίου, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 

4. Δήμητρα Κοντεκάκη, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 

 

και έχοντας υπόψη της: 
 

1. την με κωδικό Π71/2018 μελέτη που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, 

 
2. Το πρωτογενές αίτημα που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων με Α.Δ.Α.Μ. 18REQ003062264 
 

3. Τη με αριθμό 215/19537/25-05-2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ 6Δ4ΜΩΕΒ-Μ1Ο), 
με την οποία εγκρίθηκαν: 
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i) η διάθεση πίστωσης της προ υπολογιζόμενης δαπάνης 
ii) οι τεχνικές προδιαγραφές και  
iii) καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων  
για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου λόγω ακύρωσης διαγωνισμού» 

 
4. Τη με αριθμό 173/19570/25-05-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τη οποία 

εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας. 
 

5. Το εγκεκριμένο αίτημα που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων με Α.Δ.Α.Μ. 18REQ003161140 
 

6. Τις ανάγκες του Δήμου για την Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του 
Δήμου Ιλίου λόγω ακύρωσης διαγωνισμού. 
 

7. την με αριθμ. 19813/29-05-2018 διακήρυξη του Δήμου Ιλίου  με τίτλο «Διακήρυξη 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για τη προμήθεια 
τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου λόγω ακύρωσης 
διαγωνισμού, προϋπολογισμού 175.096,74€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.». 

 
8. το γεγονός ότι ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

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

9. το από 28/06/2018 Πρακτικό Αποσφράγισης Ηλεκτρονικών Προσφορών, 
 

10. Το από 09/07/2018 Πρακτικό αξιολόγησης υποβληθέντων φακέλων «δικαιολογητικών 
συμμετοχής» και «τεχνικών προσφορών» 
 

11. Το από 12/07/20018 πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών 
 

12. Τη με αριθμ. 296/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνονται τα 
πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών 

 
συνήλθε προκειμένου να αποσφραγίσει και να εξετάσει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης, 

των εταιρειών «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», «ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 

ΜΕΣΙΤΙΚΗ» και «SKOURIAS ANDRE ALEXANDROS» οι οποίες είχαν κηρυχθεί προσωρινοί 

ανάδοχοι σύμφωνα με την με αριθμ. 296/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου. 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης των ανωτέρω αναφερόμενων προσωρινών 

αναδόχων, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η εταιρεία με επωνυμία: «ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 

ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 

ΜΕΣΙΤΙΚΗ» δεν είχε υποβληθεί πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο θα εγκρίνεται η 

συμμετοχή της στον εν λόγω διαγωνισμό. 

Η Επιτροπή απέστειλε το από 29/08/2018 έγγραφο με θέμα: «Πρόσκληση για προσκόμιση 

συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατακύρωση» με το οποίο ζητείται η ανωτέρω αναφερόμενη 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου της 

Επιτροπής η εταιρείας «ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ» ανήρτησε την 

30/08/2018 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. το σχετικό πρακτικό του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Επίσης υπέβαλε στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας με αριθμό πρωτ. 31649/31-08-2018 

φάκελο ο οποίος περιείχε το από 19/06/2018 πρακτικό συνεδριάσεως Διοικητικού Συμβουλίου.   

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=20066&tradingPartnerId=29895&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=913340298&oapc=12&oas=aI8st12G0S_SluGKdqhgwA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=1023&tradingPartnerId=17146&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=913340298&oapc=12&oas=zKkXGYlDsDHVYN-QFwXBjA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=1023&tradingPartnerId=17146&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=913340298&oapc=12&oas=zKkXGYlDsDHVYN-QFwXBjA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=1023&tradingPartnerId=17146&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=913340298&oapc=12&oas=zKkXGYlDsDHVYN-QFwXBjA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21055&tradingPartnerId=30042&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=913340298&oapc=12&oas=1Zw9GIjTBXoTT4bblPqg0g..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=1023&tradingPartnerId=17146&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=913340298&oapc=12&oas=zKkXGYlDsDHVYN-QFwXBjA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=1023&tradingPartnerId=17146&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=913340298&oapc=12&oas=zKkXGYlDsDHVYN-QFwXBjA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=1023&tradingPartnerId=17146&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=913340298&oapc=12&oas=zKkXGYlDsDHVYN-QFwXBjA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=1023&tradingPartnerId=17146&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=913340298&oapc=12&oas=zKkXGYlDsDHVYN-QFwXBjA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=1023&tradingPartnerId=17146&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=913340298&oapc=12&oas=zKkXGYlDsDHVYN-QFwXBjA..
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Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από την εν λόγω συμπληρωματική υποβολή η Επιτροπή διαπίστωσε ότι 

τα δικαιολογητικά κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», 

«ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ» και «SKOURIAS ANDRE ALEXANDROS» 

συμφωνούν πλήρως με το άρθρο 16 «πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών» της με αριθμό πρωτ. 

19813/29-05-2018 Διακήρυξης, και τα έκανε αποδεκτά. 

 

Ως εκ τούτου η Επιτροπή προτείνει: 

 
Α) Για τα είδη της Α΄ υποομάδας: «Έλαια» της 1ης ομάδας: «Τρόφιμα για τη λειτουργία του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου» ως ανάδοχο την εταιρεία με την επωνυμία: 

«ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» με αριθμό προσφοράς συστήματος 100421, η οποία 

κατέθεσε το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης, ήτοι 17% και ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές της 

με αριθμ. 19813/29-05-2018 Διακήρυξης του Δήμου Ιλίου. 

Β) Για τα είδη της Β΄ υποομάδας: «Είδη παντοπωλείου» της 1ης ομάδας: «Τρόφιμα για τη 

λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου» ως ανάδοχο την εταιρεία με την 

επωνυμία: «ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ» με αριθμό προσφοράς 

συστήματος 100665, η οποία υπέβαλλε τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά ύψους 20.260,00€ 

(χωρίς Φ.Π.Α.) και ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμ. 19813/29-05-2018 Διακήρυξης 

του Δήμου Ιλίου. 

Γ) Για τα είδη της Γ΄ υποομάδας: «Είδη Κρεοπωλείου» της 1ης ομάδας: «Τρόφιμα για τη 

λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου» ως ανάδοχο την εταιρεία με την 

επωνυμία: «ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ» με αριθμό προσφοράς 

συστήματος 100665, η οποία κατέθεσε ποσοστό έκπτωσης 19,00% και ικανοποιεί τις τεχνικές 

προδιαγραφές της με αριθμ. 19813/29-05-2018 Διακήρυξης του Δήμου Ιλίου. 

Δ) Για τα είδη της Α΄ υποομάδας: «Είδη παντοπωλείου-καντίνας» της 2ης ομάδα: «Τρόφιμα για 

τις ανάγκες των Κ.Α.Π.Η.» ως ανάδοχο την εταιρεία με την επωνυμία: «SKOURIAS, ANDRE, 

ALEXANDROS» με αριθμό προσφοράς συστήματος 99460, η οποία υπέβαλλε οικονομική προσφορά 

ύψους 3.393,70€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμ. 19813/29-

05-2018 Διακήρυξης του Δήμου Ιλίου. 

Ε) Για τα είδη της Γ΄ υποομάδας: «Είδη κρεοπωλείου» της 4ης ομάδας: «Τρόφιμα για τις 

ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών» ως ανάδοχο την εταιρεία με την 

επωνυμία: «ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ» με αριθμό προσφοράς 

συστήματος 100665, η οποία κατέθεσε ποσοστό έκπτωσης 15,00% και ικανοποιεί τις τεχνικές 

προδιαγραφές της με αριθμ. 19813/29-05-2018 Διακήρυξης του Δήμου Ιλίου. 

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=20066&tradingPartnerId=29895&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=913340298&oapc=12&oas=aI8st12G0S_SluGKdqhgwA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=1023&tradingPartnerId=17146&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=913340298&oapc=12&oas=zKkXGYlDsDHVYN-QFwXBjA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=1023&tradingPartnerId=17146&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=913340298&oapc=12&oas=zKkXGYlDsDHVYN-QFwXBjA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=21055&tradingPartnerId=30042&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=913340298&oapc=12&oas=1Zw9GIjTBXoTT4bblPqg0g..
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ΣΤ) Για τα είδη της Δ΄ υποομάδας: «Είδη οπωροπωλείου - Φρούτα» της 4ης ομάδας: «Τρόφιμα 

για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών» ως ανάδοχο την εταιρεία με την 

επωνυμία: «ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ» με αριθμό προσφοράς 

συστήματος 100665, η οποία κατέθεσε ποσοστό έκπτωσης 5,00% και ικανοποιεί τις τεχνικές 

προδιαγραφές της με αριθμ. 19813/29-05-2018 Διακήρυξης του Δήμου Ιλίου. 

Ζ) Για τα είδη της Ε΄ υποομάδας: «Είδη οπωροπωλείου - Κηπευτικά» της 4ης ομάδας: 

«Τρόφιμα για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών» ως ανάδοχο την 

εταιρεία με την επωνυμία: «ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ» με αριθμό 

προσφοράς συστήματος 100665, η οποία κατέθεσε ποσοστό έκπτωσης 5,00% και ικανοποιεί τις 

τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμ. 19813/29-05-2018 Διακήρυξης του Δήμου Ιλίου. 

Η) Για τα είδη της ΣΤ΄ υποομάδας: «Είδη Ιχθυοπωλείου και Κατεψυγμένα» της 4ης ομάδας: 

«Τρόφιμα για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών» ως ανάδοχο την 

εταιρεία με την επωνυμία: «ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ» με αριθμό 

προσφοράς συστήματος 100665, η οποία κατέθεσε το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης, ήτοι 16,00% 

και ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμ. 19813/29-05-2018 Διακήρυξης του Δήμου 

Ιλίου. 

Θ) Για τα είδη της Ζ΄ υποομάδας: «Είδη παντοπωλείου - έλαια» της 4ης ομάδας: «Τρόφιμα για 

τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών» ως ανάδοχο την εταιρεία με την 

επωνυμία: «SKOURIAS ANDRE ALEXANDROS» με αριθμό προσφοράς συστήματος 99460, η 

οποία υπέβαλλε τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά ύψους 30.796,90€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 

ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμ. 19813/29-05-2018 Διακήρυξης του Δήμου Ιλίου.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

         Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

          Αποφασίζει  Ομόφωνα 

1. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6,του 

Ν. 3852/2010 

2. Εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά 

την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου λόγω ακύρωσης 

διαγωνισμού» και κατακυρώνει την παραπάνω προμήθεια  ως εξής: 

 Για τα είδη της Α΄ υποομάδας: «Έλαια» της 1ης ομάδας: «Τρόφιμα για τη λειτουργία του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου» στην εταιρεία με την επωνυμία: «ΝΙΚΟΛΑΟΣ 



ΑΔΑ: 62ΕΥΩΕΒ-5Ξ1



 6 

ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» με αριθμό προσφοράς συστήματος 100421, η οποία κατέθεσε το 

υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης, ήτοι 17% και η οποία ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές 

της με αριθμ. 19813/29-05-2018 Διακήρυξης του Δήμου Ιλίου 

 Για τα είδη της Β΄ υποομάδας: «Είδη παντοπωλείου» της 1ης ομάδας: «Τρόφιμα για τη 

λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου» στην εταιρεία με την επωνυμία: 

«ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ» με αριθμό προσφοράς 

συστήματος 100665, η οποία υπέβαλλε τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά ύψους 

20.260,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και η οποία  ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμ. 

19813/29-05-2018 Διακήρυξης του Δήμου Ιλίου 

 Για τα είδη της Γ΄ υποομάδας: «Είδη Κρεοπωλείου» της 1ης ομάδας: «Τρόφιμα για τη 

λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου»  στην  εταιρεία με την 

επωνυμία: «ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ» με αριθμό προσφοράς 

συστήματος 100665, η οποία κατέθεσε ποσοστό έκπτωσης 19,00% και η οποία ικανοποιεί τις 

τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμ. 19813/29-05-2018 Διακήρυξης του Δήμου Ιλίου 

 Για τα είδη της Α΄ υποομάδας: «Είδη παντοπωλείου-καντίνας» της 2ης ομάδα: 

«Τρόφιμα για τις ανάγκες των Κ.Α.Π.Η.» στην εταιρεία με την επωνυμία: «SKOURIAS, 

ANDRE, ALEXANDROS» με αριθμό προσφοράς συστήματος 99460, η οποία υπέβαλλε 

οικονομική προσφορά ύψους 3.393,70€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και η οποία ικανοποιεί τις τεχνικές 

προδιαγραφές της με αριθμ. 19813/29-05-2018 Διακήρυξης του Δήμου Ιλίου 

 Για τα είδη της Γ΄ υποομάδας: «Είδη κρεοπωλείου» της 4ης ομάδας: «Τρόφιμα για τις 

ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών»  στην εταιρεία με την επωνυμία: 

«ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ» με αριθμό προσφοράς 

συστήματος 100665, η οποία κατέθεσε ποσοστό έκπτωσης 15,00% και η οποία ικανοποιεί τις 

τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμ. 19813/29-05-2018 Διακήρυξης του Δήμου Ιλίου 

 Για τα είδη της Δ΄ υποομάδας: «Είδη οπωροπωλείου - Φρούτα» της 4ης ομάδας: 

«Τρόφιμα για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών»  στην 

εταιρεία με την επωνυμία: «ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ» 

με αριθμό προσφοράς συστήματος 100665, η οποία κατέθεσε ποσοστό έκπτωσης 5,00% και 

η οποία ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμ. 19813/29-05-2018 Διακήρυξης του 

Δήμου Ιλίου 

 Για τα είδη της Ε΄ υποομάδας: «Είδη οπωροπωλείου - Κηπευτικά» της 4ης ομάδας:  
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«Τρόφιμα για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών»  στην 

εταιρεία με την επωνυμία: «ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ» 

με αριθμό προσφοράς συστήματος 100665, η οποία κατέθεσε ποσοστό έκπτωσης 5,00% και 

η οποία ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμ. 19813/29-05-2018 Διακήρυξης του 

Δήμου Ιλίου 

 Για τα είδη της ΣΤ΄ υποομάδας: «Είδη Ιχθυοπωλείου και Κατεψυγμένα» της 4ης 

ομάδας: «Τρόφιμα για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών» στην 

εταιρεία με την επωνυμία: «ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ» 

με αριθμό προσφοράς συστήματος 100665, η οποία κατέθεσε το υψηλότερο ποσοστό 

έκπτωσης, ήτοι 16,00% και η οποία ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμ. 

19813/29-05-2018 Διακήρυξης του Δήμου Ιλίου 

 Για τα είδη της Ζ΄ υποομάδας: «Είδη παντοπωλείου - έλαια» της 4ης ομάδας: «Τρόφιμα 

για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών» στην εταιρεία με την 

επωνυμία: «SKOURIAS ANDRE ALEXANDROS» με αριθμό προσφοράς συστήματος 99460, 

η οποία υπέβαλλε τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά ύψους 30.796,90€ (χωρίς Φ.Π.Α.) 

και η οποία ικανοποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμ. 19813/29-05-2018 Διακήρυξης 

του Δήμου Ιλίου 

3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή των σχετικών συμφωνητικών 

 

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

έως 374) του Ν. 4412/2016. 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                            Τα Μέλη 

 Κουμαραδιός Γ., Βομπιράκη Ν.,                

      Γκόγκος Κ., Βέργος Ι., 

Χαραλαμπόπουλος Ι.,  Κανελλόπουλος Γ., 

Κάβουρας Κ., Σταματόπουλος Γ.            

   

             ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ    
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