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Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43511/26.11.2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
50η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ

την 26.11.2018

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 26η Νοεμβρίου 2018, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ.43228/22-11-2018 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 22-11-2018.
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. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.

Μέλος της Ο.Ε.

3. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.

«

«

4. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.

«

«

5. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.

Αν. Μέλος της Ο.Ε

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.

Μέλος της Ο.Ε.

2. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ

«

«

3. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ

«

«

4. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.

«

«

ΑΠΟΦΑΣΗ –381–
Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το
2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πρακτικών και την ανάδειξη προσωρινού
αναδόχου για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού των Υπηρεσιών και Νομικών
Προσώπων του Δήμου Ιλίου, έτους 2019».
Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 43201/22.11.2018 έγγραφο της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:
«Σας στέλνουμε το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά
στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών και οικονομικών
προσφορών, για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού των Υπηρεσιών και
Νομικών Προσώπων του

Δήμου Ιλίου, έτους 2018» καθώς και το σχετικό φάκελο και

παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.»
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» για την
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«Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού των Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων
του Δήμου Ιλίου έτους 2019», προϋπολογισμού 66.211,79 € συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. 13%.
Στο Ίλιον την 14η Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη, στο Δημαρχείο Ιλίου
«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», 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
2. Μάρθα Παπαευθυμίου
3. Αγγελική Παπαμιχαήλ
Αναπληρωματικά μέλη
Δήμητρα Κοντεκάκη
Ευαγγελία Νίνου
Πολυζώης Χρήστου
Παρόντα μέλη της οποίας ήταν τα κάτωθι:
1. Ευάγγελος Γεράσης
2. Μάρθα Παπαευθυμίου
3. Αγγελική Παπαμιχαήλ
και έχοντας υπόψη της:
1. Την με κωδικό Π136/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ίλιου
2. την υπ’ αριθμ. 355/37828/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω3Χ0ΩΕΒ-4ΕΝ) για την
έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης που αφορά την
«Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού των Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων
του Δήμου Ιλίου, έτους 2019»
3. Το με αριθμ. πρωτ. 36994/12-10-2018 τεκμηριωμένο αίτημα για την έκδοση ανάληψης υποχρέωσης.
4. Το πρωτογενές αίτημα του Δήμου Ιλίου (19REQ003837642 2018-10-15)
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5. Το πρωτογενές αίτημα της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (18REQ003842559 201810-16)
6. Το πρωτογενές αίτημα της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (18REQ003842602
2018-10-16
7. Την με αριθμ. 102/652/17-10-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την οποία εγκρίνεται η προμήθεια και η δαπάνη
8. Την με αριθμ. 68/496/17-10-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την οποία εγκρίνεται η προμήθεια και η δαπάνη
9. Την με αριθμ. 331/37858/19-10-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου με την οποία
εγκρίνεται η διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού
10. την υπ’ αρ. 39599/31-10-2018 Διακήρυξη (18PROC003926556 2018-10-31), περίληψη της
οποίας δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (AΔΑ: 6Σ8ΩΩΕΒ-ΡΞΠ) καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του
Δήμου Ιλίου www.ilion.gr,
συνήλθε για την διενέργεια της ανωτέρω Δημοπρασίας.
Η Επιτροπή δημοσία συνεδριάζουσα δέχεται τις προσφορές των ενδιαφερομένων σε όλη τη διάρκεια
της αναφερομένης στην διακήρυξη ώρας κατά σειρά προσελεύσεως, ως κάτωθι:
Πρώτος παραδίδεται στην Επιτροπή φάκελος σφραγισμένος, ο οποίος κατατέθηκε εμπρόθεσμα στο
Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου με αριθμ. πρωτ: 41804/13-11-2018 στο εξωτερικό μέρος αυτού φέρει
την εταιρική επωνυμία και την αντίστοιχη διεύθυνση:
1. «Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», Εμπόριο ειδών Σούπερ Μάρκετ, Σεβαστειανά Σκύδρας –
Σκύδρα
Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται με τον αριθμό ένα (1) και μονογράφεται από όλα τα μέλη της
Επιτροπής.
Δεύτερος παραδίδεται στην Επιτροπή σφραγισμένος φάκελος από τον κο ΚΟΚΚΩΝΑ ΧΡΗΣΤΟ (ΑΖ
526633) δυνάμει του από 13/11/2018 παραστατικού εκπροσώπησης με το οποίο ο νόμιμος εκπρόσωπος
της εταιρείας κος ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ τον εξουσιοδοτεί να παραστεί και να εκπροσωπήσει
νομίμως την εταιρεία, ο οποίος στο εξωτερικό μέρος αυτού φέρει την εταιρική επωνυμία και την
αντίστοιχη διεύθυνση:
2. «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Βασ. Αλεξάνδρου 84 – 12134
Περιστέρι
Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται με τον αριθμό δύο (2) και μονογράφεται από όλα τα μέλη της
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Επιτροπής.
Τρίτος παραδίδεται στην Επιτροπή φάκελος σφραγισμένος από την κα ΤΣΑΡΠΕΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΑΖ
525908) δυνάμει της από 14/11/2018 εξουσιοδότησης με την οποία ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ εξουσιοδοτεί
να τον εκπροσωπήσει, να υποβάλλει προσφορά και να παραστεί κατά τη διαδικασία αποσφράγισης των
προσφορών, ο οποίος στο εξωτερικό μέρος αυτού, φέρει την εταιρική επωνυμία και την αντίστοιχη
διεύθυνση:
3. «ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΛ.

ΣΚΟΥΡΙΑΣ»,

Εμπόριο

ειδών

διατροφής

&

συναφών

χονδρικώς,

Θερμοπυλών 35 Βριλήσσια
Ο ανωτέρω φάκελος αριθμείται με τον αριθμό τρία (3) και μονογράφεται από όλα τα μέλη της
Επιτροπής.
Αφού τελείωσε η ώρα που ορίζεται στην Διακήρυξη και μη συνεχιζόμενης κατά αδιάκοπο σειρά της
παραδόσεως των προσφορών, κηρύσσεται η λήξη παράδοσης των προσφορών και απαγορεύεται για
οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή των προσφορών μεταγενέστερα με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού,
ενώ επίσης κηρύσσεται η έναρξη της δημόσιας αποσφράγισης των παραδοθέντων φακέλων κατά σειρά
παραδόσεως και του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, ο οποίος έχει ως εξής:
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Πρώτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (1) φάκελος της προσφοράς της εταιρείας: «Ν.
ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»
Δικαιολογητικά ή δηλώσεις
Αίτηση Συμμετοχής
Τυποποιημένο ΄Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.)

Άρθρο
διακήρυξης
5
5

Παρατηρήσεις
Κατατέθηκε
Κατατέθηκε

Η εν λόγω εταιρεία συμμετέχει για το σύνολο των ομάδων.
Μετά την καταγραφή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής της εν λόγω εταιρείας, η
Επιτροπή διαπίστωσε ότι αυτά ήταν πλήρη.
Δεύτερος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (2) φάκελος της προσφοράς της εταιρείας:
«ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δικαιολογητικά ή δηλώσεις
Αίτηση Συμμετοχής
Τυποποιημένο ΄Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.)
Η εν λόγω εταιρεία συμμετέχει για το σύνολο των ομάδων.
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5
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Μετά την καταγραφή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής της εν λόγω εταιρείας, η
Επιτροπή διαπίστωσε ότι αυτά ήταν πλήρη.

Τρίτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (3) φάκελος της προσφοράς της εταιρείας: «ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ.
ΣΚΟΥΡΙΑΣ»
Δικαιολογητικά ή δηλώσεις
Αίτηση Συμμετοχής
Τυποποιημένο ΄Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.)

Άρθρο
διακήρυξης
5
5

Παρατηρήσεις
Κατατέθηκε
Κατατέθηκε

Η εν λόγω εταιρεία συμμετέχει για το σύνολο των ομάδων.
Μετά την καταγραφή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής η Επιτροπή διαπίστωσε ότι αυτά
ήταν πλήρη.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Πρώτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (1) φάκελος της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας με
επωνυμία: «Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποία κρίνεται αποδεκτή

Δεύτερος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (2) φάκελος της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας με
επωνυμία: «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία κρίνεται
αποδεκτή

Τρίτος αποσφραγίζεται ο υπ΄ αριθμ. (3) φάκελος της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας με
επωνυμία: «ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ», η οποία κρίνεται αποδεκτή

/Α

Α

Υποψήφιος
Ανάδοχος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Συνολική
Τιμή
Τιμή χωρίς Φ.Π.Α.
Μονάδας (€)
(€)

Σύνολο
με Φ.Π.Α.
(€)

Ν.
1 ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ και ΣΙΑ ΕΕ

0,70

54.688,20

61.797,67

ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
2
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

0,69

53.906,94

60.914,84

ΑΝΔΡΕΑΣ
3
ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ

0,69

53.906,94

60.914,84

Η Επιτροπή έχει να παρατηρήσει ότι στην οικονομική προσφορά της εταιρείας «Ν. ΝΑΥΡΙΝΙΑΔΗΣ
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και ΣΙΑ ΕΕ» στην ομάδα Γ: «Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής» έχει γίνει λάθος στο Φ.Π.Α. και
στο Γενικό Σύνολο. Ο Φ.Π.Α. ήταν 573,30€ αντί του ορθού 535,08€. Το Γενικό Σύνολο ήταν
4.689,30€ αντί του ορθού 4.651,08€. Το Γενικό Σύνολο των ομάδων ήταν σωστό.
Η Επιτροπή έχει να παρατηρήσει ότι στην οικονομική προσφορά της εταιρείας «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην ομάδα Α: «Τμήμα Σχεδιασμού, Αποκομιδής
Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης-Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων» έχει γίνει
λάθος στο Φ.Π.Α. και στο Γενικό Σύνολο. Ο Φ.Π.Α. ήταν 2.958,40€ αντί του ορθού 2.958,66€. Το
Γενικό Σύνολο ήταν 25.717,36€ αντί του ορθού 25.717,62€. Το Γενικό Σύνολο των ομάδων ήταν
σωστό.
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή διαπιστώνει πως οι οικονομικές προσφορές των υποψηφίων
αναδόχων

«ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ.

ΣΚΟΥΡΙΑΣ» είναι ισότιμες και προβαίνει σε κλήρωση προς επιλογή αναδόχου όπως προβλέπεται από
το αθρο 8 της εν λόγω διακήρυξης, βασει του άρθρου 90 παρ.1 Ν.4412/16 όπως ισχύει.
Η κλήρωση διενεργήθηκε ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού, του κου ΚΟΚΚΩΝΑ ΧΡΗΣΤΟΥ (Α.Δ.Τ.:
ΑΖ 526633) ο οποίος εκπροσωπούσε την εταιρεία «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δυνάμει της από 13/11/2018 εξουσιοδότησης καθώς και της κας ΤΣΑΡΠΕΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
(Α.Δ.Τ. ΑΖ 525908) η οποία εκπροσωπούσε την εταιρεία: «ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ» δυνάμει της
από 14/11/2018 εξουσιοδότησης και της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Το
αποτέλεσμα της κλήρωσης ανέδειξε ως προσωρινό ανάδοχο για την «Προμήθεια γάλακτος
εργατοτεχνικού προσωπικού των Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου, έτους 2019»,
προϋπολογισμού 66.211,79€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%, την εταιρεία «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία κατέθεσε οικονομική προσφορά ποσού 60.914,84€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της με κωδικό
Π136/2018 μελέτης και της με αριθμό 39599/31-10-2018 Διακήρυξης του παρόντος συνοπτικού
διαγωνισμού.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών προς
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιλίου σχετικά με την «προμήθεια γάλακτος
εργατοτεχνικού προσωπικού των Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου,
προϋπολογισμού 66.211,79€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)»
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Στο Ίλιον την 22α Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη 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 για την προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού
προσωπικού των Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου βάσει του Ν. 4412/16
και της με αριθμό 028/2181/19-01-2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου,
αποτελούμενη από τους:
Τακτικά μέλη
1. Ευάγγελος Γεράσης
2. Μάρθα Παπαευθυμίου
3. Αγγελική Παπαμιχαήλ
Αναπληρωματικά μέλη
1. Δήμητρα Κοντεκάκη
2. Ευαγγελία Νίνου
3. Πολυζώης Χρήστου
Παρόντα μέλη της οποίας ήταν τα κάτωθι:
1. Ευάγγελος Γεράσης
2. Μάρθα Παπαευθυμίου
3. Αγγελική Παπαμιχαήλ
και έχοντας υπόψη της:
1. την με κωδικό Π136/2018 μελέτη που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου,
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 39599/31-10-2018 Διακήρυξη η οποία αφορά την προμήθεια
γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού των Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του
Δήμου Ιλίου με Α.Δ.Α.Μ. 18PROC003926556
3. Το από 14/11/2018 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης
υποβαλλόμενων προσφορών.
4. Το από 19/11/2018 ερώτημα του υποψηφίου αναδόχου: «ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ»
με θέμα: «Ελλείψεις τεχνικών προδιαγραφών»
5. Το με αριθμ. πρωτ. 42732/20-11-2018 έγγραφο της επιτροπής διαγωνισμού και
αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών προς της Περιφέρεια Αττικής με θέμα:
«Ερώτημα σχετικά με την καταχώριση στο μητρώο εμπόρων»
6. Το με αριθμ. πρωτ. 6371/20-11-2018 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής με θέμα:
«Καταχώριση εμπόρου στο μητρώο»
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7. Την με αριθμ. 278701/05 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 726 Β΄/20-05-2005)

συνήλθε προκειμένου να διαπιστώσει εάν οι αναφερόμενοι λόγοι στο υπόμνημα της εταιρείας:
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ» είναι βάσιμοι.
Σύμφωνα με το 19/11/2018 έγγραφό της, η εταιρεία: «ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ. ΣΚΟΥΡΙΑΣ» επικαλείται ότι ο
υποψήφιος ανάδοχος: «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Α. το υποβληθέν πρότυπο ISO 9001:2018 δεν είχε πεδίο εφαρμογής σχετικό με την «Αποθήκευση και
διανομή τυποποιημένων προϊόντων»
Β. δεν είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο εμπόρων ζωικών προϊόντων και προϊόντων ζωικής
προέλευσης.
Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών επανεξέτασε τα
υποβληθέντα δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διαπίστωσε ότι:
Σχετικά με τον πρώτο ισχυρισμό, ο υποψήφιος ανάδοχος υπέβαλε στην τεχνική του προσφορά ISO
9001:2015 με πεδίο εφαρμογής: «Εισαγωγές, γενικό εμπόριο και διανομή καταναλωτικών αγαθών για

συμμετοχή σε διαγωνισμούς του ιδιωτικού τομέα και των Ο.Τ.Α.». Σύμφωνα με το άρθρο 6
«περιεχόμενα φακέλου τεχνικής προσφοράς»

της

με

αριθμ.

πρωτ.

39599/31-10-2018

διακήρυξης ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει, μεταξύ άλλων και το πρότυπο EN ISO
9001:2008 του υποψηφίου αναδόχου με πεδίο εφαρμογής σχετικό με την «Αποθήκευση και διανομή

τυποποιημένων προϊόντων».
Η επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών λαμβάνοντας υπόψη τα
παραπάνω θεωρεί ότι το πεδίο εφαρμογής του προτύπου EN ISO 9001:2008 του υποψηφίου
αναδόχου «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι σχετικό με το πεδίο
εφαρμογής που μνημονεύεται στη σχετική διακήρυξη.
Σχετικά με το δεύτερο ισχυρισμό, στην τεχνική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου:
«ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν είχε υποβληθεί ο κωδικός αριθμός
έγκρισης εμπόρου από την οικεία Περιφέρεια της έδρας του, εν προκειμένω από την Περιφέρεια
Αττικής.
Σύμφωνα με το άρθρο 6 «περιεχόμενα φακέλου τεχνικής προσφοράς» της με αριθμ. πρωτ. 39599/3110-2018 διακήρυξη ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει, μεταξύ άλλων, και τον κωδικό
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αριθμό έγκρισης εμπόρου ζωικών προϊόντων και προϊόντων ζωικής προέλευσης από την
οικεία Περιφέρεια.
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 «Τήρηση Μητρώου-Περιεχόμενο-Υπόχρεοι σε εγγραφή» της με αριθμ.
278701/06 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 726 Β΄/20-05-2005) «1. Καταρτίζεται και

τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής –
Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας) και στις αρμόδιες Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικές Αρχές,
μητρώο εμπόρων όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2, στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι
έμποροι της χώρας μέχρι την 30/05/2005 για τους υφιστάμενους και εντός δέκα (10) ημερών από τη
δήλωση έναρξης επαγγέλματος στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) για τους νέους».
Με το άρθρο 2 «1. Έμπορος: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνδέεται με οποιαδήποτε στάδιο

παραγωγής, μεταποίησης και διακίνησης προϊόντων που αναγράφονται στην περίπτωση 5 του
παρόντος άρθρου, εντός του κοινοτικού εδάφους, εισάγει από ή εξάγει σε τρίτες χώρες και
εξασφαλίζει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας για τα τρόφιμα στην επιχείρηση τροφίμων
που έχει υπό τον έλεγχό του»
Η επιτροπή διαγωνισμού έστειλε το με αριθμ. πρωτ. 42732/20-11-2018 έγγραφο με θέμα:

«Ερώτημα σχετικά με την καταχώριση στο μητρώο εμπόρων» προς την Περιφέρεια Αττικής με το
οποίο ζητείται να της γνωρίσει εάν οι εταιρείες «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (υποψήφιος ανάδοχος) και «ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΗ Α.Ε.Β.Ε.» (διακινητής του προς προμήθεια
γάλακτος της εταιρείας ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) διαθέτουν κωδικό αριθμό
έγκρισης εμπόρου ζωικών προϊόντων και προϊόντων ζωικής προέλευσης.
Την ίδια ημέρα η Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής απάντησε με
το με αριθμ. πρωτ. 6371/20-11-2018 έγγραφό της από το οποίο προκύπτει ότι α) η εταιρεία
«ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο
εμπόρων τροφίμων ζωικής προέλευσης αλλά είναι σε διαδικασία εγγραφής με αριθμό καταχώρισης
EL 25406 και β) η εταιρεία «ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΗ Α.Ε.Β.Ε.» δεν είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο
εμπόρων τροφίμων ζωικής προέλευσης.
Με βάση τα ανωτέρω, προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καθώς και η εταιρεία με επωνυμία: «ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΗ Α.Ε.Β.Ε.» η οποία θα
διακινούσε το προς προμήθεια γάλα δεν διέθεταν κωδικό αριθμό έγκρισης εμπόρου ζωικών προϊόντων
και προϊόντων ζωικής προέλευσης κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι
την 14/11/2018.
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Ως εκ τούτου η επιτροπή προτείνει την τροποποίηση του από 14/11/2018 πρακτικού της ως εξής:
Α) την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Β) ως προσωρινό ανάδοχο για την προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού των
Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου την εταιρεία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ.
ΣΚΟΥΡΙΑΣ» »
Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης.
Η Οικονομική Επιτροπή
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α. Την έγκριση α)του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής των τεχνικών
προσφορών και οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού μειοδότη της επιτροπής
διαγωνισμού και β) της εισήγησης της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης υποβαλλόμενων
προσφορών προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιλίου σχετικά με την «προμήθεια γάλακτος
εργατοτεχνικού προσωπικού των Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου
Β. Την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού και
αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών
Γ. Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου, τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία : «ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛ.
ΣΚΟΥΡΙΑΣ», ο οποίος προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει
τιμής, με προσφερόμενη τιμή 60.914,84€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), και η οποία είναι
σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμό 39599/31-10-2018 διακήρυξης του παρόντος
συνοπτικού διαγωνισμού.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016, η
προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ( ήτοι της οικονομικής επιτροπής), η οποία
αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό
της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του
Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο
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αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η
ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

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

Τα Μέλη
Γκόγκος Κ, Βέργος Ι.,
Χαραλαμπόπουλος Ι.,
Κανελλόπουλος Γ ., Γαλούνης Δ.
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